
র াস লী ল া র আ ধ া ি ক ত া ৎপ য   
 

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Bhagabat Puran before the students of  
Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University,  

Belur Math in the year 2011 
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri) 

 

 রাসলীলা স ে  আেলাচনা করার আেগ আমােদর ভাগবত স ে     পূণ  কেয়কিট িজিনষ  জেন  নওয়া 
দরকার। ভাগবেতর দশম  ে র পুেরাটাই হল  ীকৃ লীলা। ভগবান  ীকৃে র অবতার  েপ কংেসর কারাগাের জ  
 নওয়া  থেক তাঁর পািথ ব লীলার  শষ িদন পয   যা িকছ ুলীলাকথা সবই এই দশম  ে  বণ না করা হেয়েছ। ভাগবত 
যখন খুব সংে েপ পাঠ করা হয় তখন এই দশম   েকই পাঠ করা হয়। আধ াি ক দৃি েত ভাগবেতর দশম    খুবই 
উ মােনর।  থম কথা ভাগবেতর ভাষা অত   কিঠন, বলাই হয়  য ভাগবেত পি তেদর পরী া হেয় যায়। ি তীয় কথা 
হল ভাগবেতর  েত কিট   াকেক এবং   ােকর িকছ ু িকছ ু শ েক অেনক ভােব ব াখ া করা যায়। তৃতীয় কথা হল 
ভাগবেতর এই দশম  ে  ভােবর  য বণ  না আমরা পাই, আমােদর মত সাধারণ মা েষর পে  এই ভাব িলেক ধারণা 
করা দূের থাক বঝুেতই পারাটাই খুব কিঠন হেয় যায়।  চুর জপ-ধ ন ও তপ া কের কের একটা িবেশষ  ের না  পৗঁছান 
পয    এই ভাব েলােক  বাঝা  ায় এেকবােরই অস ব। খুব উ  ভাবরােজ র সাধক না হেল এই ভাব িলেক  হণ করেত 
পারা যােব না।  সইজ   থম  থেকই বলা হেয় আসেছ ভাগবেতর এই দশম    িবেশষ কের চীরহরণ আর রাসলীলা 
সাধারণ মা েষর সামেন আেলাচনা করেত  নই। সাধারণ মা েষর সামেন চীরহরণ আর রাসলীলা আেলাচনা করেল এর 
আধ াি ক উ  ভাব িল জাগিতক ভাব রেস িবকৃত হেয় যাওয়াটা  কান অ াভািবক নয়।  ভ াগ বশতঃ পি তরা ভাগবেতর 
এই চীরহরণ আর রাসলীলাটাই সবার সামেন  বশী কের পাঠ কেরন।  

 

 জালালউি ন,  িম  ভৃিত  িফ স দােয়র মেধ   ায় আটশ িক তারও  বশী বছর ধের  য ভােব ঈ েরর 
সাধনার  থা আজ পয   চেল আসেছ, যিদও পািক ান  ভৃিত মুসিলম  দেশ  িফেদরেক স  করা হয় না িক  িদ ীেত 
এখনও অেনক  িফ সাধকরা  য ভােব সাধনা কের চেলেছন, তােদর সােথ আলাপ না করেল  বাঝা যায় না ঈ েরর  িত 
ভােলাবাসা মা ষেক  কাথায় িনেয়  যেত পাের। অত দূর না িগেয়ও যিদ  ামী সারদান  রিচত  ী ীরামকৃ  লীলা সে  
ঠা েরর মধুর ভােব সাধনার অংশট ুও যিদ  কউ অধ য়ণ কেরন  সখােনও ঈ েরর  িত মা েষর ভােলাবাসা িক রকম 
গভীর  থেক গভীরতর হেত পাের তার িকছু ধারণা করেত পারেবন।  সখােন ঠা রও বারবার বলেছন ঈ েরর  িত 
 গাপীেদর ভাব  বাঝা খুব কিঠন। িত েত এর আেগ অেনক দালাই লামা হেয়িছেলন। অেনক আেগর এক দালাই লামার 
িববরেণ যা বণ  না পাওয়া যায় যােত বলা হে   য তাঁর আধ াি ক ব াপাের একটুও নািক মন িছল না। িতিন  ধ ু  েমর 
কিবতাই িলখেতন। বণ  নােত  যটু  জানা  গেছ তােত  দখা যায়  সই সময় ধেম র ব াপাের তী েত কা রই  কান আ হ 
িছল না। ধেম র ব াপাের যত না আ হ তার  থেক  বশী আ হ িছল দালাই লামার   েমর কিবতা মুখ  করা। সবারই 
মুেখ মুেখ তখন দালাই লামার   েমর কিবতার গান। িক  কপাল এমনই  য  সই দালাই লামা অ  বয়েসই মারা যান। 
 বৗ ধম   যন হাঁফ  ছেড় বাঁচল। তারপেরই  সই   েমর কিবতা েলােক তাঁরা ভগবান বুে র  িত ভােলাবাসার কিবতা 
বেল ঘুিরেয়  দওয়ার  চ া চািলেয়  গেলন। িক  পির ার  বাঝা যায় কিবতা েলা  কান নারীেক উে   কের  লখা 
হেয়েছ। ঈ েরর  িত ভােলাবাসা আর একজন নারীর  িত ভােলাবাসা এই  েটা এমন সমা রাল ভােব চেল  য, খুব 
সহেজ একট ুএিদক ওিদক কের  য  কান িদেক ঘুিরেয়  দওয়া যায়। নারীর  িত  য ভােলাবাসার বণ  না করা হয়,  সই 
ভােলাবাসােক  কান  বৗি ক ভ  খুব সহেজ ব াখ া কের বুিঝেয় িদেত পারেবন  য এই ভােলাবাসােক ঈ েরর  িত 
ভােলাবাসার বণ  না করা হেয়েছ। িঠক এই একই সম া হয় যােদর কলুিষত মন তারা খুব সহেজ ঈ েরর  িত 
ভােলাবাসােক জাগিতক  দিহক স েক  পয বিসত কের িদেত পাের। 

 

 কিব জয়েদেবর গীতেগািব  খুব িবখ াত কাব   । ভাগবেত রাসলীলােক  য অব ায় িগেয়  ীকৃে র  িত 
 গাপীেদর  গাঢ় ভি  ভাবেক  ছেড়  দওয়া হেয়েছ, গীতেগািবে  কিব জয়েদব ভি েক  সখান  থেক আরও কেয়ক ধাপ 
এিগেয় িনেয়  গেছন। মহাপি ত িনেরাদ  চৗধুরী তাঁর একিট  ব মূলক বইেত বণ  না করেছন িকভােব িহ  শা  এই কাম 
িজিনষটােক খুব  কৗশল কের ধেম র মেধ  ঢ ুিকেয় িদেয় িনেজেদর কামভাবেক ধেম র নাম চিরতাথ   করার  চ া কেরেছ। 
এই ধরেণর আধ াি ক শাে র আধ াি ক উ  ভাব, ঈ েরর  িত ভােলাবাসা  কান পয ােয়  যেত পাের িবেশষ কের মধুর 
ভাব যিদ এই ধরেণর  বৗি ক  লােকেদর হােত পেড় যায় তখন তারা ব াখ া কের এত  নাংরা পয  ােয় নািমেয়  দন  য 
ক না করা যায় না। আর যারা অিত সাধারণ  লাক, যারা এেকবােরই আধ াি ক ভাবশূ  এই ভাব িল তােদর  াভািবক 
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ভাগবত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

িচ াধারােক কলুিষত কের  দেব।  সইজ   থম  থেকই িনেষধ করা আেছ এই িজিনষ িলেক সবার সামেন বলেত  নই। 
আমােদর মেন রাখেত হেব  য  কান পুরানই অত   উ  আধ াি ক   , পুরান কখনই কাব    নয়। অথচ বুি জীিবরা 
পুরানেক কাব     েপই  দেখন।  য  কান ধম   েক সািহত  বা কাব     েপ  দখা হয় তাহেল সব নাশ হেয় যােব। 
একটা   েক  য িবচার করেছ, িবচার করার সময়  সই বইেয়র    াপট অ সােরই তার  িশ ণ হওয়া উিচৎ।  

 

  স   থেক সের িগেয় আমরা একটু অ   সে  চেল যাি । রাম জ ভূিম িনেয় হাইেকােট  একটা মামলা 
হওয়ার পর হাইেকাট  একটা রায় িদেয়িছল।  সই রােয়র িব ে    ীম  কােট  যখন আপীল করা হল তখন   ীম  কােট র 
িবচারকরা বলেছন হাইেকােট র িবচারকরা িক কের এই রায় িদেলন সিত ই অক নীয়।   ীম  কাট   এই ব াপাের িক রায় 
 দেব  সটা তােদর ব াপার। রামজ ভূিমর মূল ই   িছল এইখােন আেগ মি র িছল িক িছল না। এই ব াপারটা িনধ  ারেণর 
জ  িতন জন ইিতহাসিবেদর মত  নওয়া হেয়িছল। িতনজন ইিতহাসিবদই মত িদেলন এটা কখনই রামজ ভূিম হেত 
পােরনা। এরপর   ীম  কােট র িবচারকরা যখন এই িতনজনেক  জরা করেত    কেরেছন তখন  দখা  গল এরা  কউই 
এই ব াপাের িবেশষ  নয়। মজার ব াপার হল এক ন র ইিতহাসিবদ  ই ন রেক  কাট করেছ,  ই ন র িতন ন রেক 
আর িতন ন র এক ন রেক  কাট করেছ। িতনজন িবচারকই অবাক হেয় এই িতন ইিতহাসিবদেক বলেছন আপনারা 
আেদৗ  কউই পুরাত িবদ নন, মােন  সই সময়কার ঐিতহািসক নন। আপনার িক কের এই ধরেণর  ব  িলখেছন, বই 
িলখেছন, মতামত িদে ন, আপনােদর মতামত িনেয় পুেরা  দেশর মা ষ িস া  িনে । আর এখােন আপনারা এর ওর, 
 স তার মতামত িনেয় এত বড় একটা ই  েত মতামত িদেয় িদে ন! এইভােব  তা হয় না। এই ইিতহাসিবদরা  য 
িজিনষটা উে খ কেরনিন তা হল আেক  ালিজক াল সােভ  অফ ইি য়ার একটা  গাপন  নাট। পের যখন  গাপন  নাটটা বার 
করা হল তখন  সখােন   তাি করা বলেছন, অেযাধ ার রামজ ভূিমেত মি র িছল িক িছল না আমরা বলেত পারব না। 
িক  এই জায়গােত একটা কাঠােমা পাওয়া  গেছ  যটা মি েরর মত। এরপর  থেক রামজ ভূিম িনেয় বুি জীিবেদর 
গলাবাজী ব  হেয়  গেছ। বুি জীিবরা িক করেত পাের আর িক করেত পােরনা িচ াই করা যায় না, পুেরা  দেশর  াচীন 
সাং ৃিতক ঐিত েক এরা সব নােশর িদেক  ঠেল িদেয়েছ। িক  ভাগবতািদর মত উ  ধরেণর     যখােন অত   উ  
আধ াি ক ভাবেক সামেন িনেয় আসেছ,  য ভাবেক বুি জীিবরা িবকৃত কের সাধারণ মা েষর সামেন উপ ািপত কের 
তােদর মনেক খুব সহেজ িনেজর  দেহর সে   যাগ কের িদেয় সব  নােশর িদেক িনেয় যাে ।  

 

 ঠা র যখন ঈ র   েম মােতায়ারা হেয় উ  ভােব নৃত  করেছন তখন তার পরেনর কাপড় খুেল যাে  িক  
 কান  ঁশ  নই। সমািধ অব ায় তাঁর ধুিত বগেল চেল আসেছ। কখন ধুিত খুেল খািল গােয়  খেত বেসেছন। এ েলােক 
িনেয় িকছু  লখক  নাংরা  নাংরা অথ   কের ব াখ া করেছ। ঈ রীয় ভােবর অিভব ি র বিহঃ কাশেক িনেয় এই ভােব 
 নাংরা  নাংরা ম ব  করা বা  লখা খুবই িবপ নক। যাঁরাই িনেজেদর ভারতীয় আধ াি ক ঐিতে র অংশীদার মেন 
করেত চাইেছন তাঁেদর  জেন রাখা উিচৎ ভাগবতািদর মত    যাঁরা রচনা কেরেছন তাঁরা  কউই কিব নন, এনারা সবাই 
ঋিষ,  ধ ুঋিষই নন, অত   উ মােনর ঋিষ। জাগিতক বা  দিহক স ক জিনত  কান িকছুই এনারা িলখেবন না, এঁেদর 
একমা  উে      আধ াি ক ভােবর অ ভূিত লাভ, আধ াি কতার বাইের এনারা িকছুই রচনা করেত যােবন না। 
 

 মধুর ভাব হল আধ াি কতার উ তম ভাব। একমা   গাপীেদরই িঠক িঠক এই মধুর ভাব িছল,  যখােন িনেজর 
ই েক িনেজর  ামী, ি য়তম,   িমক ভােব সাধনা করা হে । মধুর ভােবর  শষ কথা  গাপীরা। নারদীয় ভি সূে  বলেছ 
সা তু পরমাে ম  পা। ভি র  শষ কথা   েম। এই সূ েক যখন ব াখ া করা হে  তখন বলেছন যথা  জেগাপীকানা  , 
 েজর  গাপীেদর  দখেল এই   মেক জানা যায়। যিদ না  দখা হয় তখন এটাই হেয় যায় জারানািমব, এই   ম তখন 
 দিহক স ে র হেয় যােব।  গাপীেদর ভােলাবাসা উ তম ভি ,  য পরমে ম তার   প। 

 

 আমরা যিদ  মেন িনই মহাভারত আর পুরান ব াসেদবরই রচনা তাহেল মহাভারেত একিট   াকও পাওয়া যােব 
না  যখান শ ৃার রেসর কথা বলা হেয়েছ। ভাগবেত চীরহরণ, রাসলীলােত  কাথাও  গাপীেদর  সৗ েয র বণ  না  নই িক  
ভােবর বণ  না আেছ। ভােবর বণ  না করার জ  যতটু   েয়াজন তার  বশী  কাথাও এতটু  অ  িকছ ু কান ধরেণর বণ  না 
করা হে  না। এেকই ব াসেদব রচনা কেরেছন, আর  সই রচনা পরীি ৎেক  শানাে ন  কেদব।  কেদবেক বলা হয় 
আদশ  স  াসী।  কেদবেক কা র সােথ তুলনা করা যায় না, যিদ তুলনা করেত হয় তাহেল  কেদবেক সা াৎ িশেবর 
সে ই তুলনা করেত হেব।  সই  কেদব জনসমে  রাজা পরীি ৎেক চীরহরেণর মত ভগবােনর লীলাকথা বণ  না করেছন। 
এখােনই  বাঝা যায় এ েলা কত উ তম ভাব। 
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 চীরহরণ লীলা কািহনীেত  েটা িদক আেছ। ভাগবেতর মেত চীরহরেণর সময়  ীকৃে র বয়স সাত িক আট। 
চীরহরণেক যিদ  লৗিকক দৃি েতও  দখা হয় তাহেল এই আট বছেরর বা ার নারীেদহ স ে  িক  কৗতুহল থাকেব! আর 
যিদ িদব  দৃি েত  দখা হয় তখন  সখােন আবার  কান িবষয় পাওয়া যায় না। কািত ক  ান  মেয়েদর খুব পুরেনা  ত। 
এই এক মাস  মেয়রা সূেয াদেয়র আেগ  ভারেবলা নদীেত  ান করেত  যত। বৃ াবেন  গাপীরাও যমুনায় কািত ক  ান 
করত। ব হীন হেয় নদী বা জলাশেয়  ান করাটা ভারেতর খুব পুরেনা  থা। মহাভারেত এই  থার িন া করা হেয়েছ 
আর ম  ৃিতেত খুব কড়া ভােব িনেষধ কের বলা হেয়েছ, নদীেত যখন  ান করেব তখন ব  পিরধান কেরই  ান করেত 
হেব। বৃ াবেন তখনও ঐ  চলনটা িছল,  গাপ  মাির বািলকারা ব হীন হেয়ই  ান করেত  যত।  ীকৃে র নজের এই 
ব াপারটা এেসেছ। িতিন  গাপীেদর ধের বলেলন ‘ তামরা  য এইভােব কাপড়  ছেড় নদীেত  ান করেত যা  এটা িক  
ব ণ  দবতার  িত অপরাধ করা হে । ব ণ  দবতােদর কােছ  তামােদর  মা চাইেত হেব’। ব  েলা গােছ ঝুিলেয় 
 ীকৃ  বেস আেছন। কািত ক  ান সূেয াদেয়র অেনক আেগ অ কার থাকেতই করেত হত। এখনও অ কার, িক   বশী ণ 
অেপ া করেল  রাদ উেঠ যােব, তখন আরও  কেল ারী হেয় যােব। এরা এখন িক করেব! তৃতীয় কথা হল, কািত ক  ান 
পুেরা এক মাস ধের সূেয াদেয়র আেগ করেত হয়।  মারীরাই এই  ত  বশী পালন করত যােত মেনর মত  ামী পায়। 
এখােন যত  গাপীরা িছল তােদর মেনর মত  ামী হেলন  ীকৃ ।  ীকৃ  হেলন সা াৎ ভগবান।  সইজ  এই 
কািহনী েলােক যখনই জাগিতক বা  লৗিকক দৃি েত  দখা হেব তখনই িবপয য় হেয় যােব।  ীকৃ  অ য  ামী। িঠক আেছ 
 তামরা আমার মতই বর চাইছ িক   তামােদর মেধ  এখনও অেনক অ ট-ব ট আেছ। আিম এই  গালমাল েলা দূর 
কের িদি । তাই  থেম  তামার ইে র  িত  য ল া সে ােচর ভাব  সটােক সিরেয় িদলাম।  ী ীমা খুব   র বলেছন 
‘স ান যতই ময়লা  মেখ আ ক এটা মােয়র কাজ স ােনর ময়লা পির ার কের তােক  কােল তুেল  নেব’। মা আর 
িশ র যা স ক  আধ াি ক দৃি েত ই  আর ভে র একই স ক  । ভে র মেধ  যিদ  কান  গালমাল  থেক থােক তাহেল 
ভে র সােথ ইে র  কান িদন িমলন হেব না। ঠা র উপমা িদেয় বলেছন – ছুঁেচ মািট  লেগ থাকেল চ ুক ছুঁচেক টানেত 
পাের না। তার আেগ ছুঁেচর কাদামািট ধুেয় পির ার করেত হেব। ভে র  দেয়র  নাংরা িকভােব পির ার করেব?  চােখর 
জল িদেয়। ঈ েরর জ   চােখর জল  ফেল কাদামািট ধুেয়  ফলেত হেব। এরপর চ ুক তােক  টেন  নেব। অ  পথ হল 
জেল তােক ডুিবেয় দাও। আমার মেধ   য কাদামািট  সটােক  ধায়ার জ  আমােক আর  ডাবােত পারেবা না, িযিন 
আমােক টানেবন এটা তােঁকই করেত হেব। টানার হেল িতিনই ডুিবেয় আমার  গালমাল েলা সািরেয়  নেবন।  

 

 ভ  সাধনা  যমন  যমন করেব, সাধনা মােন সকাল স  া িদেন  বার একশ আটবার জপ করা নয়। একটা 
উপাচারেক ধের রাখার জ  এটারও দরকার আেছ। এই উপাচার মূলক সাধনার কথা এখােন বলা হে  না, যখন 
সিত কােরর সাধনা    করা হয় তখন  সই ভে র উপর আর তার পািরপাি  েকর উপর এমন অেনক িকছ ুঘটনা ঘটেত 
   হেব, তখন ভে র মেন হেব সিত ই এ েলা আিম করিছ। বড় বড়  জ ািতিষরা মা েষর  কাি  িবচার কের বেল তার 
এই এই   ে  এই এই  হ ন ে র  ভাব থাকায় তার এই এই িবপদ বা ভােলা হওয়ার স বনা আেছ।  হ ন   
অত   সাধারণ িজিনষ, এরা সবাই  কৃিতর এলাকার। িক  এই  হ ন ে র কােছই যিদ আমরা এত অসহায় তখন 
আমােদর  সখােন অহ ার করার মত িক িকছ ুআেছ? যিদ  হ ন ে র  ভােবই সব িকছু ভােলা ম  আমােদর জীবেন 
হেয় থােক তাহেল আমার আিম  বাধ বা আিম কত া এই  বােধর  কান দামই  নই। এটাই যখন সাধনা কের কের মন 
যখন একটা  ের চেল যায়, তখন  দেখ আিম ভাবিছ আিম সব িকছু করিছ িক  সবই  তা এই  হ ন  ই করাে ।  য 
খুন করেছ তার  হ েলা এমন ভােব রেয়েছ যার জ  তােক িদেয় খুন করাে । িক  এর পেরও সাধনা কের কের যখন 
 কৃিতর এলাকােক ছািড়েয় চেল যাে , তখন  দেখ আমরা পুতুল ছাড়া িকছুই নয়। গীতায় ভগবান বলেছন ঈ রঃ 
সব ভূতানাং  ে েশহজু ন িত িত।  াময়নসব ভূতািন য া ঢ়ািণ মায়য়া। ঈ র আমােদর  দেয় অব ান কের আমােদর 
সবাইেক পুতুেলর মত নাচাে ন, আমার আিম বলেত িকছু  নই, সবই িতিন। সম া হল, আমরা এত িন   ের পেড় 
আিছ  য এই  বাধ আসা অত   কিঠন। আবার ঈ েরর  িত যখন ভি  জােগ, ঈ েরর  িত সমপ েণর ভাব উদয় হয় 
তখন ঠা র তােক িকভােব  য িনেয় যান  বাঝা খুব মুশিকল।  যটা ভােলা মেন করিছ  সটােক িতিন ম  কিরেয়  দেবন, 
 যটােক ম  বলিছ  সটােক ভােলা কিরেয়  দেবন। ঠা র খুব সহজ কের বেল িদেলন যখন সিত কােরর শরণাগিতর ভাব 
 ভতের আেস তখন তার  বড়াল ছানার ভাব হয়। মা কখন তােক  হঁেসেল রাখেছ, কখন িবছানায় রাখেছ কখন আবার 
ছাইেয়র গাদায় রাখেছ। মাই জােন তার িকেস ভােলা িকেস ম , তােক এলাকাটা ঘুিরেয় পির ম কিরেয় িনে ন। 

 

 এক ধনীেলােকর িতনেট স ান, আর িতনেট স ানই অকম া। বাবা মারা যাবার অেনক বছর পর তােদর বািড়েত 
একজন সাধুবাবা এেসেছন। বাবার আমল  থেকই এই সাধুবাবা আসেতন আর তাঁেক খুব খািতর য  করা হত। অেনক 
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িদন পের সাধুবাবা এেস  দেখন এেদর বািড়টা  সই রকমই আেছ আর বাবার আমেলর  সই আম গাছটাও আেছ। িক  
সব িকছুই  ীহীন হেয়  গেছ। এই িতনেট  ছেলরই মাথায় আেছ বাবার সমেয় এই সাধুর খুব খািতর য  করা হত। 
সাধুবাবা এেস পেড়েছন। তােক এখন খািতর য  করেত হেব। িক ভােব করা যায়? এরা তাড়াতািড় রাি েবলা আম গােছ 
িকছু আম  পেড় িনেয় িব ী কের একজেনর মত িকছু চালডাল িকেন সাধুবাবার  সবা কেরেছ। সাধুবাবা িজে স করেছ 
 তামরা খােব না?  থম জন বলেল আিম িনম ণ  খেয় এেসিছ, ি তীয় ভাই বলল আমার আজ অমুক উেপাস আেছ আর 
তৃতীয় জন বলল আমার শরীর খারাপ। আসেল ঘের িকছুই খাবার  নই খােব িক! সাধুবাবা সব বুঝেত  পেরেছব। উিন 
মাঝ রাে  ঘুম  থেক উেঠ িগেয় আম গাছটােত আ ন লািগেয় িদেয়েছন। এমন আ ন লািগেয় িদেয়েছ  য আম গাছটা 
পুেড় ছাই হেয়  গেছ। সাধুবাবা ঘের এেস আবার যথারীিত ঘ ুিমেয় পেড়েছন। সকালেবলা সবাই ঘুম  থেক উেঠ  দেখ আম 
গাছটা পুেড় ছাই হেয়  গেছ।  ছেল েলা খুব কা াকািট কেরেছ। সাধুবাবা কাউেক িকছ ুনা বেল চেল  গেছন। কেয়ক বছর 
পর সাধুবাবা আবার ঐ বািড়েত এেসেছন। এেস  দখেছন ওেদর অব া আেগর  থেক অেনকটাই ভােলা হেয়  গেছ। এেদর  
একটাই স ল িছল ঐ আম গাছটা। সাধুবাবা  সটােকই পুিড়েয় িদেয়  গেছন। এখন বাধ  হেয় তারা কাজকেম   নেম 
পেড়েছ। কােজ কেম  যখন  নেম পেড়েছ তখন কাজ কের  খেটখুেট আবার তােদর আেগর   ল অব াটা দাঁড় কিরেয়েছ। 
এবারও সাধুবাবােক খািতর কের িনেজরাও  খেত বেসেছ। সাধুবাবা তখন তােদর বলেলন ‘আিমই ঐ আম গাছটােক 
পুিড়েয় িদেয়িছলাম, যােত  তামরা ঐখান  থেক  বিরেয় আসেত পার’। এই আম গাছটা  য  পাড়ান হল এেত ভােলা হল 
িক ম  হল  ক বলেব? এই কািহনী সিত  হেত পাের, িমেথ  হেত পাের আবার ক নাও হেত পাের, িক  িযিন এই 
কািহনীটা  তরী কেরেছন, তাঁর িচ া-ভাবনা িক রকম  সটা আমরা ধারণা করেত পাির। যখন  কান অঘটন ঘেট তখন  সই 
অঘটন  থেক িক ভােলা  বিরেয় আসেব আমােদর পে  বলা অস ব। এই ধরেণর ঘটনা িদেয়ই  বাঝা যায় ঈ র কােক 
িদেয় িক করােত চাইেছন। সাধক যখন জপ-ধ ান কের, শা পাঠ কের সাধনা করেছ তখন  স ঈ রেক ধরার  চ া কের 
যাে । িক  একটা অব ায় যখন সাধক আধ াি ক রােজ  ঢ ুেক পেড় তখন ঈ র তােক ধের  নেন। ধের  নওয়ার পর 
ঈ র  য কত রকম  ালা য ণা িদেত    করেবন ধারণাই করেত পারা যায় না। িক  এই  ালা য ণাটাই  ি করেণর 
পথ। যত ণ না মা ষ আধ াি ক জগেত  েবশ না করেছ তত ণ এই  ালা য ণা আসেব না। কারণ িতিন তােক  ি  
করেত    কেরন, এই  ি  মা েষর পে  করা স ব নয়। সাধারণ মা েষর ভােলা ম  যা িকছু হয়  সটা  কিৃতর 
িনয়মনা ের হয়। মহাভারেত মাি  গীতােত মাি  বেল একজন  লাক অথ    রাজগােরর জ  নানা রকেমর পিরক না কের 
যাে ,  যটাই   ান কের  সটাই ব থ   হেয় যায়। িবর  হেয়  শেষ সব টাকা-পয়সা যা স ল িছল তাই িদেয়  েটা বাছুর 
িকনল,  সই বাছুর  েটােক আবার একটা  ঘ টনায় উেট িনেয় পািলেয়  গেছ। তখন  শেষ হতাশ হেয়  স বলল, জীবেন 
তৃ া ছাড়া আর িকছ ু  নই, আিম এবার ভগবােনর পেথ চললাম। এত ণ তার  য একটার পর একটা ম ই হেয় 
চেলিছল, ঠা র বলেবন এ েলা তাঁর ই ােতই হে , এেত  কান সে হ  নই, িক  এ েলা হয়  কৃিতর িনয়েম। এরপর 
যখন ঈ েরর পেথ ঢুেক পড়ল,  বড়ােলর মা তার ছানােক  যমন ঘােড় ধের  যখােন খুিশ রাখেছ, তখন এই  ি য়াটা 
তার উপর    হয়। এইটাই হল  ি করণ। চীরহরেণ িঠক এটাই করা হেয়েছ। ঠা র বলেছন ল া, ঘৃণা আর ভয় এই 
িতনেট থাকেল ঈ েরর  িত ভি  হয় না।  গাপীেদর ঘৃণা বেল িকছ ু িছল না, কারণ তােদর ঈ েরর  িত ভােলাবাসা 
িছল। িবষয়ী  লােকেদর ঈ েরর  িত ঘৃণা থাকেত পাের, িক   গাপীেদর ঈ েরর  িত ভােলাবাসা িছল বেল তােদর মেধ  
ঘৃণার ভাব িছল না। িক  ভােলা কের যিদ িবচার করা হয় তাহেল  দখা যােব  গাপীেদর মেধ   েটা সম া িছল, ল া 
আর ভয়। ল া িনবারণ চীরহরেণ করা হেয়েছ আর ভয় িনবারণ রাসলীলােত হেয়েছ। ঈ েরর  িত  গাপীেদর ঘ ৃণার ভাব 
িছল না, ঘৃণা িছল িশ পােলর, জরাসে র, কংেসর। এরা  কান িদন  ীকৃ েক পােবনা।  গাপীেদর এই সম াটা িছল না। 
িক   গাপীেদর সম া িছল ল া আর ভেয়।  ীকৃে র সামেন আসার  য ল া ভাব এটােক চীরহরেণ সিরেয়  দওয়া 
হেয়েছ। আিম ভগবােনর সামেন িবব  এেস দাঁিড়েয়িছ, আমার  তা সবই চেল  গেছ, তুিমই একমা  আমার রইেল।  

 

  গাপীেদর ইে  িছল  ীকৃে   যন তােদর পূণ   আ সমপ ণ হয়, িক  ল া তােত বাধা িছল।  ীকৃ   সটােক 
সিরেয় িদেলন।  ঘার অধ া বাদীরা যখন  যােগর দৃি েত ব খ া কেরন তখন তাঁরা বেলন,  ীকৃ  হেলন আ   প আর 
 গাপীরা হেলন বুি বৃি । বৃি  হল, পু েরর শা  জেল যখন  কান পাথর ছুঁেড়  দওয়া হয় তখন পু েরর জেল  ঢউ উঠেত 
থােক। এই  ঢউেয়র জ  পু েরর জেলর নীেচ িক আেছ জানা যায় না। এই বৃি  েলা যখন শা  হেয় যায় তখন বলেছন 
তদা  ুঃ   েপহব ান  , িযিন   া িতিন   েপ অব ান কেরন।  যাগশাে র মেত বৃি  পাঁচ রকেমর আর বৃি  শা  হেয় 
যাওয়া মােন আ দশ ন।  গাপীেদর বৃি   যটা িছল  সটাই হল তােদর আবরণ। ঐ আবরণটা শা  হেয়  গল, এবার 
আ   প  য  ীকৃ  আর  য বৃি  এই  েটা এক হেয়  গেছ। বৃি  নাশ মােন  গাপী আর কৃ  এক হেয়  গেছ। এই    
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আ ােত যখন রমণ করা হয়  সটাই তখন রাস হেয় যায়। বৃি  মােন বুি েত যখন  ঢউ উঠেছ তখন জল আর  ঢউ 
আলাদা, জেলর সে  এক হেত পারেছ না। জল আর  ঢউ আলাদা  বাধ হয়।  ঢউ শা  হেয় যাওয়া মােন যারা  গাপী 
তারা জেলর সে  এক হেয়  গল। এটাই রাস। 

 

 ভাগবেত  গাবধ  ন পব  ত ধারণ পেব র পরই আেস রাসলীলা। পর পর পাঁচিট অধ ায় িনেয় রাসলীলা। রাসলীলার 
উপর িবিভ  ভা কাররা  য ভা  িদেয়েছন তার উপর সংে েপ একটু আেলাচনা কের  নওয়া দরকার। রাসলীলার পাঁচিট 
অধ ায়েক বলা হয়  ীম াগবেতর পাঁচিট  াণ।  েত ক  ািণর শরীের পাঁচিট  াণ চেল –   াণ, অপান, উদান, ব ায়ান ও 
সমানা। আমােদর শরীেরর যত রকেমর  ািণক ি য়া সংঘিটত হয়, িনঃ াস িনি ,   াস ছাড়িছ, িনঃ াস  নওয়ার পর 
 সই বায় ুশরীেরর িবিভ  অংেশ ঘুের ঘুের কাজ করেছ,  ঢ র তুলিছ, হজম করিছ ইত ািদ যত রকেমর ি য়া হে , বলা 
হয় পাঁচ রকেমর উজ া বা শি   দেহ কাজ করেছ। আমােদর শরীের মূল  য শি  যাে   সটা িনঃ াস-  ােসর মাধ েম 
যায়। চার িদন না  খেয় থাকেল, চার িদন জল না  খেয় থাকেল  কউ মের যােব না। িক  িনঃ াস যিদ কেয়ক িমিনট ব  
থােক আমরা মের যাব। এই িসিলং পাখাটা ঘুরেছ কারণ এর মেধ  িব  ৎ শি   বািহত হে , শি   বাহ ব  হেয় 
 গেল পাখা  ঘারাটা ব  হেয় যােব। আমােদর শরীের শি   বািহত হে  বেল শরীরটা কাজ করেছ। আমােদর শরীেরর 
পাঁচ রকেমর শি  আেছ। এই পাঁচ  কার শি র মূল হল বাতাস। এই বাতাস যখন িনঃ াস-  াস  ণালীেত চলাচল 
কের তখন এই পাঁচিট শি র উপর  খলা করেত করেত কাজ কের। সব সময়  য বাতাস িহসােব কাজ করেছ তা নয়, 
পাঁচ রকম শি র মাধ েম কাজ কের। এই শি েক বলা হয়  াণ।  ামীজী যখন সৃি  ত  িনেয় আেলাচনা করেছন 
 সখােন িতিন বারবার আকাশ ও  াণ এই শ   েটা বলেছন।  ামীজী  াণেক অ বাদ করেছন energy বেল। আমরা 
 াণেক সাধারণত বিল  াণ বায়ু। িক   াণ বায় ুআর  াণ  েটা আলাদা। প  াণ বলেত  বাঝায়, িনঃ াস-  ােসর 
মাধ েম যখন শি  শরীেরর মেধ  যাে  আর পাঁচিট  ি য়ােত কাজ কের তখন তােক বলা হয় প  াণ। প  ােণর  য 
 কান একিটর যিদ সাম  ভাব ন  হেয় যায় তাহেল শরীের নানান রকেমর গ েগাল  দখা  দেব। আর  াণবায়ুেক যিদ 
 টেন বার কের  নওয়া হয় তাহেল  স মারা যােব। মৃতু  মােনই  াণবায়ু চেল যাওয়া। রাসলীলার এই পাঁচিট অধ ায় হল 
ভাগবেতর প  াণ। একটা মা েষর  াণটু ই  তা তার পিরচয় নয়,  াণ ছাড়াও তার অেনক িকছু আেছ, মাথা আেছ, 
হাত আেছ, নাক-কান- চাখ আেছ। িঠক  তমিন ভাগবেত সব িকছুই আেছ, তার  দহ আেছ, ইি য় আেছ িক  এই পাঁচিট 
অধ ায় পাঁচিট  াণ। ভাগবত  থেক এই পাঁচিট অধ ায়েক যিদ বার কের  নওয়া হয় তাহেল ভাগবেতর সম  তাৎপয ই ন  
হেয় যােব। কারণ ভাগবেত বািক যা িকছ ুআেছ, সৃি  ত , দশ ন ত  এবং অ া  বণ  না যা আেছ এ েলা অ   ে ও 
আমরা  পেয় যাব। িক  রাসলীলা,  যটা এই পাঁচিট অধ ােয় বণ  না করা হেয়েছ, অ   কাথাও পাওয়া যােব না।  

 

 রাসলীলায় িক িক আেছ?  ীকৃে র পরম অ র লীলার বণ  না আেছ।  য  কান মা েষর লীলা  ই রকেমর হয়, 
একটা হয় বিহর  আেরকিট হয় অ র । আমরা  ায়ই অপরেক বিল ‘তুিম হেল একিট  মুেখা সাপ,  তামার বাইের এক 
রকম  ভতের অ  রকম’। িক  বাইের আর  ভতের কখন এক রকম হয় না। একই রকম থােক একমা  পাগল আর 
মহামুেখ র। বাকী সবারই ব বহার  ই রকম থােক। মহাপু ষেদর  ই রকম ব বহার অব ই থাকেব। ঠা র নেরন 
রাখালেক যা বলেতন বাইেরর  লাকেদর  সই কথা বলেতন না। অ র  বিহর  থাকেবই।  সইজ   কউ যিদ বেল ‘তুিম 
 মুেখা সাপ,  তামার বাইেরর আর  ভতরটা আলাদা’। তার মােন,  স  াভািবক। যিদ এক রকম হয় তাহেল বুঝেত হেব 
 তামার  ভতের  গালমাল আেছ। মহাপু ষেদর িঠক িঠক  য তাঁর ব ি  ,  সটা  বেরায় তাঁর অ র  যাঁরা তাঁেদর সামেন। 
 ীকৃে র িঠক িঠক ব ি   হল তাঁর পরম িদব  ভাব।  ীকৃে র এই পরম িদব  ভাব  কাথায় িগেয়  বেরাে ? পরম 
অ র  লীলােত। পরম অ র  মােন, িযিন অ রে রও অ র । ঠা েরর পরম অ র  হেলন নেরন রাখাল। ঠা র নেরন 
নেরন কের যাে ন। কথামৃেত আর কা র জ  ঠা রেক এই রকম ছটফট করেত  দখিছ না।  যমন  ীকৃে র রাধা িঠক 
 তমিন ঠা েরর হল নেরন, নেরন ঠা েরর অ রে রও অ র । এই অ রে র তল আমরা খঁুেজই পাব না। এই 
ভােলাবাসা  য  কান  েরর আমরা ক নাও করেত পারব না।  

 

রাসলীলােত আর িক আেছ? ভগবােনর   প  কাশ। কার কােছ  কাশ হে ? িযিন  ীকৃে র পরম অ র । এই 
অ র লীলার সােথ আর িক আেছ? িদব ািতিদব   ীড়া। িদব   থেকও িদব   ীড়া। কার সে ?  গাপীেদর সােথ।  গাপীরা 
কারা? ভা কাররা বলেছন, িনজ   পভূতা। িনজ   পভূতা অত      পূণ   একিট শ , তাঁর িনেজরই   প।  গাপীরা 
 ীকৃে র  থেক আলাদা নন। আিম একটা ঘেরর মেধ  আিছ,  সই ঘের িবিভ  ধরেণর আয়না টাঙােনা আেছ,  কানটা 
িড াকৃিত,  কানটা  গালাকৃত,  কানটা ল াকৃিত  দখায় আবার সাধারণ   ন আয়নাও আেছ। সব কিট আয়নােত আমারই 
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িবিভ  রকেমর  িতিব  হে । একটা  িতিবে র কােছ িগেয় বলিছ ‘বাঃ আমােক  বশ  রাগা  দখাে ’। আবার একটােত 
 মাটা  দখাে ,  কানটােত  বঁেট,  কানটােত  গাল  দখাে । িক   সই একই  লাক। আয়না এখােন একটা উপমা িহসােব 
 নওয়া হল। িক  এখােন িনজ   পভূতা।  যমন আমার িনেজর  িতিব  হাজারটা আয়নােত  দখাে , িঠক  তমিন 
হাজারটা  গাপীরা হেলন  ীকৃে র  িতিব । উপমােত একটা িজিনেষর উপমা আেরকটা িজিনেষ িনেত  গেল অেনক 
রকেমর সম া এেস যায়।  গাপীরা  ীক ৃ  থেক িভ  নন, িতিনই নানান রকেমর শরীর ধারণ কেরেছন, িতিনই তাঁর 
িনেজর সােথ  ীড়া করেছন। সাধক কিব বলেছন ‘আপিন কিরেল আপনার পূজা আপনার  িত গান’।  ীকৃে র 
রাসলীলােত এই একই িজিনষ হে  এখােন একটু অ  ভােব বলেত হেব ‘আপিন কিরেল আপনােক   ম’।  গাপী আর 
 ীকৃ  আলাদা নন।  ীকৃ  িনেজ িনেজেকই ভােলাবাসেছন। আজ পয    কউ কাউেক ভােলাবােসিন, ভােলাবাসেত পােরই 
না, স বই নয়। িনেজেক ছাড়া মা ষ ক ণই কাউেক ভােলাবােস না। বৃহদারণ ক উপিনষেদ যা ব  েক  মে য়ী িজে স 
করেছন মা ষ  ী, পু , ধন স দেক  কন ভােলাবােস? যা ব   বলেছন ‘ সখােন মা ষ িনেজেক  দেখ, আ ার 
 কাশেক  স  দেখ। মা েষর কথা বাদ িদন, ভগবান  ীকৃ  িনেজই বলেছন ‘ভ েক আিম ভােলাবািস’।  কন?  ানী 
 াৈ ব  ম মত  ,  ানী হল আমার আ া। এখােনও আচায  শ র তাঁর ভাে  বলেছন মা ষ একমা  তার আ ােকই 
ভােলাবােস। যত ণ মেন করেবন ইিন আর আিম এক তত ণই ভােলাবাসা।  ামীজী  িফ কিবর কিবতা  থেক বলেছন 
  িমক   িমকার দরজায় করাঘাত করেছ।  ভতর  থেক িজে স করেছ ‘ ক’? বাইের  থেক উ র আসেছ ‘আিম’। 
দরজা খুলল না। আবার দরজায় করাঘাত। আবার    ‘ ক’? িকছ ুণ পের ‘আিম’। দরজা খুলল না। আবার দরজায় 
করাঘাত। ‘ ক’? এবার বলেছ ‘তুিম’। দরজা খুেল  গল।  যখােন আিম তুিম আেছ  সখােন ভােলাবাসা হেত পােরনা। 
ভােলাবাসা একমা   সইখােনই  যখােন  ধ ুআিম আিম আেছ বা  ধ ুতুিম তুিম।  য আিম, একমা  আিমই আিছ বলেছ 
 স  ানী। যখন বেল তুিম তুিম, তুিমই আছ তখন  স ভ ।  ানীর   ে ও আিম তুিমর  ভদ িমেট িগেয়  ধ ুআিম থােক 
‘অহং   াি ’। ভে র   ে   সটাই তুিম তুিম তঁু  তঁু  হেয় যায়, ঈ র ছাড়া আর  কউই  নই। এই আিম তুিম  ভদ 
 যটা আচায    সূে  বলেছ যু    অ     ত য়, আিম আিছ আর এই বই আেছ, আিম আর তুিম আলাদা পির ার 
 দখিছ, এই  ভদ দৃি  যত ণ আেছ তত ণ কখনই ভােলাবাসা যায় না। 

 

 ঠা র বলেছন যত ণ আিম  বাধ থাকেব তত ণ তুিম  বাধটাও থাকেব। যখন তুিম  বাধ আেছ তখন আিম আর 
তুিম সমান নয় এই  বাধটাও থাকেত বাধ । সমান না হেল একজন বড় একজন  ছাট হেবই। এ েলা জানার জ  খুব 
িবরাট িকছু পি ত হেত হেব না। একটা গ ও জােন  স আর ঘাস আলাদা। মা াচায  যখন বলেছন, ভগবান আেছন আর 
তাঁর সৃি  আেছ, ভগবান আর জীব কখন এক হন না। এইটা  বাঝার জ  িকেসর এত দশ ন পড়েত হেব িক  িতিন যুি  
িদেয় এই েলােক িবেশষ ভােব দাড়ঁ কিরেয়েছন। তাঁর যুি র কােছ বড় বড় পি তরাও দাঁড়ােত পারেছন না। িক  অ  
িদেক সহজাত ধারণা  থেক  বাঝা যাে   কাথাও একটা  গাল আেছ। কারণ  য শা  আধার কের মা াচায  বলেছন 
ভগবান আর জীব  কান িদন এক হেব না,  সই শা ই আবার অ  রকম কথা বলেছ।  যমন এখােন বলেছ িনজ 
  পভূতা। িবষয়ী  লাক যখন  দখেছ  ীকৃ   গাপীেদর সােথ লীলা করেছন তখন  স যু    অ     ত য় িনেয়  দখেছ, 
তার আিম তুিম  ভদ আেছ,  গাপী আলাদা  ীকৃ  আলাদা। িক  যখন বলেছন িনজ   পভূতা, তখন  ক কার সে  লীলা 
করেছ? হয় আিম আিম  খলা চলেছ আর তা নাহেল তুিম তুিম  খলা চলেছ। তাহেল এখােন  ভদ দৃি  বা   তবাদ  কাথা 
 থেক আসেছ?   তবাদ  য িভি র উপর দাঁিড়েয় আেছ  সই িভি টা  কাথায়?  সইজ  ঠা র সহজ কের বেল িদেলন 
যত ণ  দহবুি  আেছ তত ণ আিম  বাধ থাকেব, আিম  বাধ মােনই তুিম  বাধ আসেব, আিম তুিম  বাধ মােনই অসমান 
 বাধ, অসমান  বাধ মােন একটা বড় একটা  ছাট  বাধ। ঈ র থাকেল তার ভ  থাকেব। িক   দহেবাধ যিদ চেল যায়? 
মা ষ যখন খুব ি য় খাবার  পেয়  খেত থােক তখন তার  দহেবাধ চেল যায়। এই খাবার  খেয় আেগ আমার শরীর 
খারাপ কেরিছল তখন  সই কথাও মেন থােক না। িঠক  তমিন িনেজর অত   ি য়তমেক যখন কােছ পায় তখন  দহেবাধ 
থােক না।  দহেবাধ যখন চেল  গল তখন মূল আিম  বাধ  সটাই উেড়  গল। আিম তুিম  ভদ থাকেব না, এইটাই  তা 
অৈ ত। এখােন আিম তুিম  নই এখােন িনজ   পভূতা। িনেজর   েপর বাইের িকছ ু নই। 

 

  ধ ুতাই নয়,  ািদনী শি , আনে র   াত আর তার সােথ চলেছ িদব ািতিদব   ীড়া।  ীরািধকাও আেছন আর 
 গাপীরাও আেছন। ভ রা বেল বৃ াবেনর িনধুবেন িনশীথ রােত এখনও নািক িনত  রাস অ ি ত হেয় চেলেছ। এই িনত  
রােসর ব াপাের  লােকরা বেল আেগকার িদেন রাে  মা ষ িনধুবেনর িদেক তাকাত না। িবষয়ীরা যিদ তাকায় তাহেল  স 
অ  হেয় যােব। িনধুবেন যারাই পির মা কের তােদর এই ভাব। এখােন িনত  রাস হেয় থােক। 
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 রাস শে র অথ   এেসেছ রস  থেক।  ীকৃ ই রস। উপিনষেদই বলা হয় রেসা  ব সঃ, ভগবান িতিন হে ন রস। 
আন ই সব িকছুর মূল। মা ষ যা িকছু কের আন  পাওয়ার জ ই কের। মা ষ এত গ  খাটার মত পির ম কের, 
ঠা র বলেছন সােহেবর বুেটর  গাঁতা  খেতই থােক।  কন করেছ? আনে র জ ই  খেট মের। আনে র জ  চািরিদেক 
ছুেট  বড়াে । একিদেক  দখা যায় মা ষ চাঁেদ চেল যাে , ম ল  েহ উপ হ পাঠাে  আবার অ  িদেক একটা পাগল 
লািঠ িনেয় সারািদন মািটর ভাড়ঁ  ভেঙ  বড়াে ।  কন?  ধ ুআনে র স ােন। যখন বুেঝ  নয়  কান িকছু  থেক আিম 
আর আন  পােবা না, তখনই মা ষ আ হত া কের। পিরসংখ ােন বলেছ ভারেত গেড়  েত ক আট িমিনেট একজন কের 
আ হত া কের। যারা আ হত া করেছ তারা ভাবেছ আিম আর আন  পােবা না, তারাও তখন ভাবেছ আমার মৃতু েতই 
আমার আন ।  কন আনে র স ােন মা ষ ছুেট  বড়াে ? রেসা  ব সঃ। আমার  ভতের িযিন ঈ র আেছন িতিন 
রস  প, িতিন আন   প।  যখােনই আন   সখােনই ঈ েরর  কাশ। রাম সাদ বলেছন মা  গা আন ময়ী িনরান  
কেরা না। আন ময়ী মা যিদ  ভতের িবরাজ কেরন তখন িনরান  থাকেব না।  ামীজী বলেছন – আধ াি ক পু ষ যাঁরা 
হন তাঁেদর কখন  গামড়া মুখ থােক না।  

 

 যখন এই রস সমূহ, যত রকেমর রস হেত পাের সব রসেক যখন এক জায়গােত  ঠেল  দওয়া হে  আর তার 
সােথ ভগবান িনেজই যখন আ াদীয়া া াদৎ,  সটাই তখন রাস হেয় যায়। রােসর উৎস হে  রস, রস মােন ভগবান। 
তারপর যত রকেমর রস হেত পাের সব রস যখন এক জায়গােতই জমা হয় তখন তােক বলা হয় রাস। একটা যুবক 
 ছেল একিট যুবতী  মেয়র হাত ধের পােক  ঘুরেছ। এটা িক তখন রাস হেব? কখনই হেব না।  কন হেব না? এই  য 
এখােন   মরস স ািরত হে , যখন ভগবান িনেজ এই রেসর আ াদক হেবন তখনই  সটা রাস হেব। এর সে  আর িক 
 বিশ  ?  যটােক আ াদ করা হে   সটাও িতিন িনেজ। আিম যখন  ভাজন কির তখন আিম আর খাদ  পুেরা আলাদা 
অথ  াৎ আিম আ াদক আর আ াদ স ূণ   আলাদা। িক  রােস  য রস আ াদ করা হে  তােত ভগবান িনেজই আ াদক 
মােন  য িজিনষটােক আ াদ করা হে  আর  য িজিনষটােক আ াদ করা হে   সটাও িতিন। মােন  গাপীরাও িতিন আর 
িযিন লীলা করেছ  সটাও িতিন এবং  য লীলািট হে   সটাও িতিন। কত া, কম  ও ি য়া িতনেটই এক।  য  কান কােজর 
জ  এই িতনিট দরকার, কম  িতিন, কত া িতিন আর  য ি য়া হে   সটাও িতিন আর পুেরাটাই রস।  সইজ  এেক বলা 
হে  রাস। তার সােথ উ ীপক,  য লীলা হে ,  য  ােন হে  আর নানা রকেমর  য আল ন এবং তার সে   য উ ীপন 
হে  সবটাই িতিন।  ীকৃ  যখন  গাপীেদর সে  রাস করেছন তখন তােত আল ন আর উ ীপন  েটারই দরকার, এই 
 েটার যা িকছু হে  এ েলা সবই রেসর  ীড়া। এর সবটাই একে  রাসলীলার মেধ  স ািরত করা হেয়েছ। রেসর  য 
পরাকা া তার সবটাই এই রাসলীলার মেধ  ঢালা আেছ।  ঢেল সবটাই এক হেয়  গেছ।  কাথাও  কান  ভদ বুি   নই। 

 

কথামৃেত ঠা র এই ভাগবেতর কথাই উে খ কের বলেছন – কৃ  অ ধ ান হেয়  গেছন।  গাপীরা তখন ক ৃেকই 
নকল করেছন ‘ওের আিম কৃ  হেয়িছ’।  গাপীরা ক ৃে েম এমন ত য় হেয়  গেছন  য বলেছন আিম কৃ  হেয়িছ। 
কৃে র  িত এমন ভােলাবাসা  য তাঁেদর  কান  ঁশ  নই। ভগবােনর এই িদব লীলা সব সময়ই হেয় চেলেছ। কারণ আমরা 
 তা ভগবান  থেক আলাদা নই। আমার যা িকছ ুহে  িতিনই সব িকছুেক আ াদ করেছন। অন  িযিন িতিনই সা   েপর 
মাধ েম  সই অন েকই আ াদ করেছন। যিদও এই আ াদন িনর র হেয় চেলেছ তবু মােঝ মােঝ তাঁর িবেশষ লীলা 
সংঘিটত হয়। এই িবেশষ লীলার সময় িবেশষ কৃপা া  অত    সৗভাগ বান ভে র সােথ একিট িবেশষ লীলা হয়। 
রাসলীলা িঠক তাই। 

 

 ব া ভাষণ িদে ন   াতারা  নেছন। ব া যখন ভাষণ িদে ন তখন িতিন একটা আনে র অ ভূিত পাে ন, 
  াতারা  নেছন তাঁরাও একটা আনে র অ ভূিত পাে ন। আনে র অ ভূিত  তা একই িজিনষ, আন  মােন রস, রস 
মােন রেসা  ব সঃ।  যখােনই এইভােব ঈ েরর লীলা হয়  সটাই রাস। ঈ েরর লীলা িনর র হেয় চেলেছ। কখনই এমন 
অব া হয় না  য ঈ েরর লীলা হে  না। কারণ মা ষ যা িকছ ুকরেছ, প পািখ যা িকছ ুকরেছ সবাই আনে র জ ই 
করেছ। গ  সবুজ কিচ কিচ ঘাস খাে  আনে র জ ই, উট কাঁটা ঘাস খাে  আনে র জ ই। মা ষ িবেয়থা করেছ 
আনে র জ ,  সই মা ষই গলায় দিড় িদে  আনে র জ ই। যখন রসেগা া খাে  তখনও আনে র জ  আবার মদ 
 খেয় যখন  নশা   হে  তখন  সটাও আনে র জ । তাই লীলা িনর র হেয় চেলেছ। সবটাই ঈ েরর লীলা। িক  িকছু 
িকছু িবেশষ লীলা হয়  যটা িবেশষ   ে , িবেশষ জায়গায় িবেশষ  লােকর সে  হয়,  সটােক তখন বলা হয় রাসলীলা। 

 

 যখন সাধারণ ভােব  কউ কাজ কের আমরা তখন বিল অমুক  লাক কাজ করেছ। জগেতর সব িকছুেক নাম ও 
 প িদেয় জানা হয়। ঐ নাম  পটাও ঈ েররই নাম ও  প। িক  কখন সখন ভগবান সা াৎ িদব ধাম  থেক  নেম এেস 



8 

 

ভাগবত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

শরীর ধারণ কের িকছু এমন লীলা কেরন,  য লীলােক  রণ কের, মনন কের উ  আধ াি ক অিধকারী পু ষ িনেজর 
আধ াি ক  চতনার  রেক আরও উপেরর িদেক িনেয় চেল যান। এর ভােলা িনদশ ন আমরা কথামৃেত   র পাই। 
কথামৃেত বণ  নায়  দখা যায় ঠা র  গাপীেদর কথা বলেছন,  গাপীেদর কথা বলেত বলেত তাঁর  চাখ িদেয়   মা   বিরেয় 
আসেছ। গভীর ভােব  ই এক ঘ টা জপ করার পর যিদ  কউ কথামৃত পেড়  যখােন ঠা র উ াম নৃত  করেছন আর 
 গাপীেদর কথা বলেত বলেত ‘ হ কৃ ,  হ  াণব ভ’ উ ারণ করেত করেত তাঁর  চাখ িদেয় জল  বিরেয় আসেছ, তখন 
তার একটা আলাদা অ ভূিত হেব। রাসলীলােক ঠা র উে খ কের িনেজর অ ভূিতেক  সই অব ায় িনেয় যাে ন  গাপীরা 
কৃ ে েম  য অব ায় চেল িগেয়িছল। ভাগবেতর ভা কারেদর ঠা েরর কথা জানার কথা নয়, িক  বলেছন যাঁরা উ  
আধ াি ক অিধকারী অথ  াৎ যাঁরা  ান ভি র উ  অব ায় চেল  গেছন, তাঁরা এই রাসলীলার মত িদব  ঘটনােক যখন 
 রণ কেরন তখন তাঁর  চতনার অব াটা অেনক উপের চেল যায়। রাসলীলা মুি েময় কেয়কজন উ  আধ াি ক স   
ব ি র জ । রাসলীলার মত ঈ রীয় িদব লীলা জনসাধারেণর জ  নয়।  িফরাও বেল  য যারা chosen few, যােদর 
িসলিসলা অথ  াৎ পর রা আেছ তারাই হল  িফ দরেবশ। িঠক  তমিন রাসলীলা মুি েময় কেয়কজন িনব ািচত ভে র জ । 
সাধারণ মা ষ অ   মন িদেয় রাসলীলােক  ভৗিতক দৃি েত  দখেব। অথচ রাসলীলা  রণ কের যখন ঠা েরর নৃত  
 ামীজীর মত  লাক  দখেছন তখন িতিন ম ু হেয় যাে ন।  সই  ামীজীর মত  লাক িচকােগােত ভাষণ িদে ন, উ  
দশ েনর ত  িদে ন,  সটােক পাঠ কের আমরা আবার িনেজেদর বত মান অব ােক উ ীত করিছ। এইভােব রাসলীলার 
আন  ঠা র  ামীজীর মাধ েম ঘুের ঘুের আমােদর  ের চেল আসেছ।  সইজ  বলেছন মা ষ যখন আধ াি ক জীবেন 
কৃতকৃত  হেত চায় তখন ঈ রেক  কমন ভােলাবাসেত হেব, কারণ  ান আর ভি েত  কান তফাৎ  নই, ঈ েরর সােথ 
 কমন রমণ করেব,  গাপীরা  যমন কৃে র সােথ রমণ কেরিছেলন, এই আধ ি ক অ ভূিত  রেক ধারণা কের তােক 
আ াদন করার জ ই রাসলীলার বণ  না।  

 

 এই পাঁচিট অধ ােয় িক িক আেছ? এেত  ীকৃে র বংশী িণ, অিভসার, িমলন, দপ , রমণ, অ ধ  ান, পুনঃ  াকট  
এই ধরেণর নানা িজিনেষর সােথ  গাপীরা নানা রকেমর    করেছন, রাসনৃত ,  ীড়া পাওয়া যােব। এই যা িকছু হে  
সব আমােদর ভাষায় বিণ  ত হে , ভাষাটা আমােদর িক  এ েলা সবই িদব । একটা িদব  িজিনষেক  বাঝােত হেল 
আমােদর ভাষােতই  বাঝােত হেব। ঠা র বলেছন – কােকই বা বলব  কই বা বুঝেব। ভাষাটা মাধ ম িক  ভাষা যিদ 
সীিমত হয় তখন নতুন ভাষার সৃি  করেত হেব।  যমন গিণত শাে , সািহেত র ভাষা গিণেত চেল না বেল  সখােন নতুন 
ভাষা ব বহার করেত হয়। িব ানও িনেজর জ  নতুন ভাষা বার কের। িক  এখােন িদব লীলা এ েলা  তা জনগেণর, 
জনগেণর জ  হওয়ােত সাধারণ ভাষােক ব বহার করা হেয়েছ। তার ফেল আমরা এ েলােক মানবীয় দৃি েত  দেখ থািক। 
যার জ  অেনক  গালমাল হেয় যায়।  কৃিত আর িচ য় এই  িট জগৎ,  কৃিতটাও তাঁরই। িক  এখােন  কৃিত আর 
 চতে র জগৎ আমােদর কােছ     েপ  তীয়মান হেয় আেছ। আমরা হলাম জড় সা ােজ র বািস া, আমােদর 
মি ে র সব িকছুই জড় পদাথ    ারা িনিম ত। ফেল মি   যখন  চত  রােজ র িকছুেক ধের তখন  সটােক  স তার জড় 
রােজ র মত কেরই  দেখ।  সইজ  বলা হয় এই রাসলীলার রস আর তার িঠক িঠক  য  ভাব এটােক  বাঝা মা েষর 
পে  স ব নয়। 

 

 ভগবানেক উপিনষেদ বলা হে  রেসা  ব সঃ, িতিন রস  প। শা  না জানা থাকেল িক রকম  গালমাল হয় তার 
খুব   র বণ  না কথামৃেত ঠা র ব   কের বলেছন। অেনেক ঠা রেক বলত আপিন  তা িকছ ুপড়ােশানা কেরনিন, তখন 
ঠা র বলেতন ‘আিম  েনিছ কত’।  সইজ  কথামৃত পড়ার সময় আমরা অবাক হেয় যাই, িযিন  কান শা     পেড়নিন 
িক   যখােন শা ীয় মূল কথা েলা বলেছন  সখােন  কাথাও একটুও  কান  গালমাল  নই।  া  সমােজর একজন ব া 
উপাসনার সময় তাঁর ব ৃতায় বলেছন ভগবান হেলন িনরস, আমােদর ভি  রস িদেয় তাঁেক রেস পূণ   করেত হেব। 
আসেল  া  সমােজর  লােকরা ঈ রেক িনরাকার বলত,  সখান  থেক িযিন িনরাকার িতিন িনরস এই ভাবটা ব ার 
মাথায়  কান ভােব এেস িগেয়িছল। ঠা র  ঃেখই  হাক আর ব   কেরই  হাক বলেছন ‘ বেদ যাঁেক রস  প বলা হেয়েছ 
তাঁেক বলেছ িকনা িনরস’।  সইজ  আধ াি ক জীবেন িযিনই এেগােত চাইেছন  থেম তাঁেক শা টা বুঝেত হেব। শা  না 
জানা থাকেল আধ াি ক জীবেন অেনক  গালমাল হেয় যােব। শাে র কথা না  জেন ধ ান ধারণা করেত িগেয় মাথায়  কান 
িচ া উঠেল মেন হেব এটাই  যন িঠক। আমােদর তাই বারবার কের বলা হয় আধ াি ক সেত র মাপকািঠ হল  িত, যুি  
ও অ ভূিত। এই িতনেট এক না হেল কখনই আমার িচ া বা অ ভূিতেক সত  বেল মেন করা হেব না।  থেম তােক 
 িতর সােথ িমল থাকেত হেব। যিদ  িতর সােথ সরাসির িমল না থােক,  যখােন মেন হে  আিম নতুন িচ া ভাবনা 
 পেয়িছ, তখন  দখেত হেব আেগ  যখােন  িতেত বলা হেয়েছ  সটােক  কাথাও খ ন করা হে  িকনা।  যমন ঈ রেক 
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 কাথাও িনরস বলা হে  না। আিম এখন বললাম ঈ র িনরস। তাহেল আেগ  দখ  িতেত ঈ রেক রেসর ব াপাের িক 
বলেছ।  িতেত বলেছ ঈ র রস  প। তাহেল আমার কথা  নওয়া যােব না। এই ব াপাের আেগই  িতেত বেল  দওয়া 
হেয়েছ। আিম  যটা বলিছ  সটা  িতর িব ে  যাে । এছাড়াও  দখেত হেব যুি েত দাঁড়াে  িকনা বা আিম যা অ ভূিত 
 পেয়িছ  সটা অপেরও  পেত পারেব িকনা।  

 

 িতিন হেলন রস  প। যত রকেমর রস আেছ সব রকেমর রসেক যখন এক জায়গায়  ঢেল  দওয়া হে  
আমােদর সাধারণ  লৗিকক দৃি েত  সটােকই বলা হে  রাস। রাস হল আনে র পরাকা া। ঠা র বলেছন নারী সে  
আন  কতটু ,   ানে র আন  তার  থেক শত  কািট  ণ  বশী। এই আন েক মা ষেক  বাঝান যােব না। িক  
ঈ েরর সা াৎ করার  য আন , ঈ েরর সােথ রমণ করার  য আন   সই আন টা িক রকম তারই বণ  না এই 
রাসলীলােত করা হেয়েছ।  সইজ  বলা হয়, এটা এত উ  অব ার বণ  না  যটা সাধারণ  লাক বঝুেতই পারেব না। তাই 
সাধারণ  লােকর সামেন রাসলীলার বণ  না করেত িনেষধ করা হয়। 
 

 যারা জড় রােজ  বাস কেরন এখােন তাঁেদর কথা  থেম বলা হে , জড় রােজ  বাস করা মােন বুি  বৃি েক 
িনেয় যারা চেল। যিদও  বশীর ভাগ  লাক ইি য় রােজ ই বাস কের। বুি  বৃি  বেল এেদর িকছু  নই, বুি র এলাকােতও 
থােক না। যারা বড় িচ ািবদ তারা বুি র এলাকায় থােক। বািক সব ইি য় রােজ ই বাস কের, ইি য় রাজ  মােন আহার 
িন া আর  মথুন, এই িতনেট ছাড়া আর িকছুর চািহদা  নই। যারা জড় রােজ র বািস া, তােদর যত রকেমর কামনা-
বাসনা, মেনর মেধ   য িচ া বা ক না আেছ,  সটা িদেয়ই তারা জগৎেক  দেখ। মন হল রিঙন কাঁেচর মত। মন  য রেঙ 
থাকেব  সই রেঙই  স জগৎেক  দখেব। যখন  স ঈ েরর কথা  শােন বা  কান উ  আধ াি ক মা েষর আচরণেক  দেখ  
তখনও  সই ওই ভােবই  দেখ। ঠা র বি মচ  চে াপধ ায়েক বলেছন মূেলা  খেল মূেলার  ঢ র ওেঠ। তার মােন, 
 তামার মেন  য ধরেণর বৃি  ও সং ার আেছ, তুিম যখন যা িকছু  দখেব বা িবচার করেব তখন  সই বৃি  ও সং ার 
অ যায়ীই করেব বা  দখেব।  য আহার, িন া আর  মথুন িনেয়ই আেছ তােক যিদ িজে স করা হয় জীবেনর উে   িক, 
তখন  স বি ম বাবুর মতই বলেব জীবেনর উে   আহার িন া আর  মথুন। িক  যারা আধ াি ক রােজ   েবশ কের 
যায়  থেমই তােদর এই িতনেট িজিনষ খেস যায়।  

 

  ূল, সূ  আর কারণ এই িতন রকম  দেহর সংেযােগ আমােদর এই  াকৃত শরীর িনিম ত। এই িতনেটর মেধ  
 ূল শরীেরর  কান মূল ই  নই। সূ  শরীর, অ   শরীর,   র শরীর,  ৎিসৎ শরীর আধ াি ক   ে  এ েলার  কান 
তাৎপয  ই  নই। সূ  শরীেরর িক  িবরাট     আেছ।    শরীর িদেয়ই সব িকছ ুচলেছ। সূ  শরীেরর  পছেন থােক 
কারণ শরীর,  য শরীর িদেয় সব িকছু িনম াণ করা হে । সূ  শরীেরর  থেক কারণ শরীেরর     অেনক  বশী। যত ণ 
কারণ শরীরটা থাকেব তত ণ মুি  হেব না।  ূল শরীর  থেক যখন ইে  আমরা মুি   পেত পাির, আ হত া কের 
িদেলই এই  ূল শরীর  থেক মুি  হেয় যােব।  য আ হত া করেছ  স মেন করেছ আমার মুি  হেয়  গল। িক  সূ  
শরীরটা  তা  থেক  গেছ। আ হত া করার জ  এই সূ  শরীরটা   তেযানীেত িগেয় পেড় থাকেব।  কান রকেম যিদ 
সূ  শরীর  থেক মুি  হেয় যায়, তখনও িক  তার মুি  হেব না। কারণ তার কারণ শরীরটা  থেক  গেছ। সূ  শরীর 
 থেক মুি  হেয়  গেল  য কারণ শরীর  থেক যাে , এই শরীর সাধারণ জগেত থােক না, খুব উ  জগেত চেল যায়। 
 যখােন  কৃিতর রােজ   য  কান শরীেরর জ  হে  তখন  েটা িজিনেষর িমলন হেত হয়। সচরাচর বলা হয় নারী-পু ষ 
সংেযােগই শরীেরর জ  হয়। িক  আমােদর শাে  ঋিষ মুিনরা নারী-পু েষর সংেযাগ ছাড়াও জ   দওয়ার জ  বা সৃি র 
ব াপাের আরও কতক েলা প িতর কথা বেল  গেছন।  যমন বেল থােকন যাঁরা উ   কািটর ঋিষ তাঁরা স   মা ই  য 
 কান িকছুর সৃি  কের িদেত পােরন। এখােন িক    া বা  জাপিতর কথা বলা হে  না। মহাভারেতও উে খ আেছ  য, 
যাঁর  লাকিসি  হেয়  গেছ অথ  াৎ িযিন পৃিথবী ত েক জয় কের িনেয়েছন, িতিন ইে  করেলই  য  কান িজিনষেক সৃি  
কের িদেত পােরন। শাে  িকছু ব াখ া আেছ,  যটােক এনারা সবাই মােনন,  সখােন বলা হে  মহাপু ষ যিদ  দয়, কণ  , 
 ন , ম ক ইত ািদ  য  কান অংেশ  ধু মা   শ  কের  দন  সখান  থেকই একটা শরীেরর জ  হেয়  যেত পাের। িক  
 সখােনও একটা সংেযােগর ব াপার আেছ, একটা নারী শরীর আেছ আর একজন মহাপু ষ আেছন। যিদও  াভািবক 
কামজিনত কারেণ  যভােব শরীর হয় এখােন  সভােব হে  না িক  অ   ি য়ায় হয়। আবার কখন সখন এমনও হয় 
এই সংেযােগরও দরকার হয় না। এটাই হেয় যায় অৈমথুনী শরীর। অৈমথুনী শরীর মােন  য শরীেরর জে র জ   েটা 
শরীেরর সংেযােগর দরকার হে  না। একা একাই সৃি  হেয় যাে ,  যমন   া সৃি  কেরন।   া একাই স   করেলন 
সে  সে  সৃি  হেয়  গল। আেরক ধরেণর সৃি র  ি য়া আেছ  যটােক বলা হয় িনম াণকায়। িনম াণকােয়র মত আেরক 
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ধরেণর  ি য়ােক বলা হয় ব ুহকায়। বু হকায়  যন িনম াণকােয়র ভাই।  যাগীরা যখন সাধনা কেরন তখন তাঁরা 
 যাগদৃি েত  দখেত পান  য, তাঁর অেনক েলা কম  বািক আেছ। এই কম  েলােক কাটােত তাঁর হয়ত দশটা জ   লেগ 
যােব। তখন তাঁরা  যাগশি েত এক সে  িনেজরই দশটা শরীর  তরী কের  নন। এবার ঐ দশটা শরীর িদেয় দশ রকেমর 
দশটা জে র কম  পার করেত    কের  দন। তােত এই এক জে ই তাঁর কম   েলা  য় হেয় যায়। যিদও এই 
শরীর েলা অত      হয়, কারণ  যাগী িনম  াণকােয় তাঁর িনেজর  যাগশি েত এই শরীরেক দাঁড় কিরেয়েছন,  সখােন 
 কান ধরেণর  মথুন,  কান ধরেণর  শ  িকছুই  নই। এই শরীর েলা করা হেয়েছ িকেসর জ ?  যাগ ধ ান, তপ া 
করেত হেব তার জ  দশটা শরীর দাড়ঁ কিরেয় িদেয়েছন। এই িনম াণকায় বা বু হকায় যাই  হাক এই শরীর েলা  তরী 
করা হেয়েছ  কৃিতর এলাকােতই। কারণ  কৃিতর উপাদান িনেয়ই এই শরীর েলা িনিম ত হয়। এমন িক  দবতােদর  য 
িদব  শরীর  সটাও এই  কৃিতর।  দবতােদর শরীের  তজ ত   বশী থােক এবং এই  তজ ত   কৃিতরই একটা 
উপাদান। এর বাইের  য শরীর  তরী হয়  সটােক বলা হয় অ াকৃত শরীর,  যটা  কৃিতর বাইের। অ াকৃত শরীর সব 
সময় িচদান ময়, কারণ এই শরীর  কৃিতর রােজ   তরী হয় না। এখােন ব াসেদব বলেছন  ীকৃে র শরীর অ াকৃত 
শরীর,  ধ ুআন  িদেয় এই িচদান ময় শরীর  তরী। িচদান ময় শরীেরর  দহ  দহী, আিম ও আমার এই শরীর আর 
আিম এই শরীের বাস করিছ এই ভাবটা কখন আেস না। কারণ এটা অ াকৃত শরীর। িঠক  তমিন  ণ- ণী,  প- পী, 
নাম-নামী, লীলা আর লীলা পু েষা েমর  কান তফাৎ থােক না।  

 

এখােন খুব   র একিট কথা বলা হে ,  ীকৃে র এেককিট অ   ীকৃে র পূণ    প। এিট একিট খুব    পূণ   
ধারণা।  ীকৃে র  য মুখাবয়ব  সিট  যমন পূণ    ীকৃ  িঠক  তমিন তাঁর  ীপেদর নখ  সিটও  ীকৃ । ফেল তাঁর  েত কিট 
ইি য়  েত কিট ইি েয়র কাজ করেত পাের।  ীকৃে র এই ধরেণর ছিব যিদ সহেজ বঝুেত হয় তাহেল  ীকৃে র একটা 
 কালা    তরী করা।  কালাজটাও  ীকৃ  িক , িব  িব  িদেয়  ীকৃে র  য  কালা    তরী করা হেয়েছ,  সই িব  িলও 
 ীকৃ । যখন নাকটােক ম গিনফাই করিছ তখন  দখিছ নাকটাও  ীকৃ , এরপর নােকর  ছা  একটা অংশেক বড় করলাম 
তখন  দখিছ  সটাও  ীক ৃ। এইভােব  েত কিট অ   ীকৃ । এই ভাবটা আসেল আর িকছুই নয়,  ীকৃ  ভগবান, তাঁর 
শরীর  াকৃত নয়।  াকৃিতক শরীের  য কান, নাক,  চাখ আেছ এ েলা সবই  কৃিতর িনয়মা যায়ী কাজ করেব। িক  
 ীকৃে র শরীর  সই রকম  াকৃত শরীর নয়। ফেল িতিন তাঁর কান িদেয়  চােখর কাজও করেত পারেবন আবার  চাখ 
িদেয় কােনর কাজও করেত পারেবন।  ীক ৃ  কৃিতর সব িনয়েমর বাইের। এর ফল  প  ীকৃে র শরীর পূণ তম। 
 ীকৃে র এই অ টা     আর এই অ টা িন  এই িনয়ম চলেব না। পু ষসূ েম বলা হে  পু েষর পা  থেক শূে র 
জ । এই িনেয় অেনক িবতক  মূলক কথাবাত া হয়। ভগবােনর পা িক  কান িনকৃ  ব ? এখােন বলেছন  ীকৃে র  েত কিট 
অ ই  ীক ৃ। ভগবােনর মুেখর  য মূল  তাঁর পােয়র  সই একই মূল । ি তীয় কথা, ভগবােনর যখন ব না করা হয় তখন 
তাঁর  ীচরেণর ব নাই করা হয়।  

 

  সইজ  বলা হয়  ীকৃে র  প মাধুরী িনত   শাভনশীল। এই  েপর  কান  য় হয় না। িদেন িদেন  যন  পটা 
বৃি   পেত থােক। আসেল বৃি   পেত থােক  য বলা হে  তােত এটাই িস  করেত চাইেছন, এর অথ   হল এই  েপর 
কখন  াস  াি  হয় না। একই  প আর  সৗ য   দেখ  দেখ মা েষর মেন একেঘঁেয়িম আসেত পাের িক   ীকৃে র 
 েপর িনত  নবীন  সৗ য  ময়তায় মা েষর িবরি  ভাব আেস না। এর ফল  প তাঁর  সৗ য  সম   াণীেক তাঁর িদেক 
আকষ  ণ কের  মািহত কের তাঁর িদেক টানেত থােক। ঈ রীয়  েপর এইটাই  বিশ  , মা ষেক অিত সহেজ  টেন  নয়। 
 সইজ  বা ীিক রামায়েণ বণ  না করা হয়  ীরামচ  যখন সভায়  েবশ করেলন তখন  যন হাজারটা সূয    েল উঠল।  স 
আেলােত বািক সবাইর  তজ িন  ভ হেয় যায়।  ীরামচ  আবার যখন সভা ত াগ কের চেল যান তখন জায়গাটা  যন 
ফ াকােশ হেয়  গল।  চত  স ার  কাশ যাঁর মেধ  যত  বশী িবকিশত, তাঁর  সৗ য  তত  বশী মা ষেক আকষ  ণ কের 
আর তাঁর ব ি ে র  তজ  সই জায়গার পিরেবশেক  সৗ য  মি ত কের তুেল।  সইজ   ীকৃ  যখন  গাচারণ করেতন, 
বেনর মেধ  িবচরণ করেতন তখন ব  প , বৃ , লতা, নদী, পাহাড়ও তাঁর  সৗ েয  পুলিকত হেয় উঠত। 

 

  ীকৃে র এটা একটা িদক। অ  িদেক  গাপীেদর ব াপার যখন আেস তখন তােঁদর সাধনার কথা আেস। সাধনা 
 ই রকেমর। একটা সাধনা হল  বধী ভি ।  বধী ভি  বলেত বলা হয় িবিধ-বাদীয় ভি , অথ  াৎ ধম ীয় নীিত ও িবিধ 
অ সাের পূেজা, পাঠ, জপ-ধ ান ইত ািদ। সূেয াদেয়র আেগ উঠেত হেব, জপ-ধ ান করেত হেব, প  মহায  করেত হেব, 
তীথ   করেত হেব এ েলা সবই  বধী ভি । তীথ   করা মােন কািজরাঙা ফের , দািজ িলং, কািল ং  বড়ােত যাওয়া নয়। 
যারা  দবী শি  স   তারা  াকৃিতক  সৗ য   দখেত কখনই যােব না। যােদরই  াকৃিতক  সৗ য   দখেত এখনও ভােলা 
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লাগেছ, চাঁদ  দখেত ভােলা লাগেছ, নদীর  ঢউ  নেত ভােলা লাগেছ, মেনর মেধ   যখােনই  কৃিতেক িনেয়  কান িকছু 
চলেছ বুঝেত হেব তার মেধ  এখনও আধ াি ক স া িন  ভ হেয় আেছ। কথামৃত,  ামীজীর রচনাবলী, পুেরা  বদ 
উপিনষেদ  কাথাও  কৃিতেক িনেয় একিট শ   নই,  কাথাও চাঁেদর বণ  না, নদীর বণ  না পাওয়া যােব না। যারা এ েলার 
বণ  না করেত ভােলাবােস,  দখেত ভােলাবােস তারা এখনও আ িরক শি েত পিরপূণ  । কািলদােসর কিবে র  িতভা 
ব াসেদব  থেকও অেনক উ মােনর িক  ব াসেদেবর চরেণ সারা ভারত    বেল মাথা নত করেছ। বাি কীর কিব 
 িতভার সােথ কািলদােসর িকছুটা তুলনা করা  যেত পাের, িক   সখােনও বা ীিকেক ভারতবাসী  যভােব মেন  রেখেছ 
 সইভােব কািলদাস অতটা ভারতবাসীর  দেয় জায়গা কের িনেত পােরিন। কািলদাস িছেলন  কৃিতর পূজারী। মেন মেন 
আমরা সবাই  সৗ েয র পূজারী। এখােন  সৗ েয র পূজারী মােনই  কৃিতর পূজারী।  কৃিতর পূজারী মােন আধ াি ক 
রােজ   েবেশর অেনক  দরী আেছ।  াকৃিতক  সৗ য েক যারা উপেভাগ করেত চাইেছ তােদর তাড়া েড়া করার িকছু  নই, 
এেদর এখনও অেনক সময় লাগেব। তাড়া েরার করারও দরকার  নই, কারণ  কৃিত  তা অিনত  আর ঈ র িনত ।  যটা 
অিনত   সটােকই আেগ ধরেত হেব, িনত   তা আর  কাথাও যােব না,  সেতা থাকেবই। এই জে  না হেল পেরর জে  
হেব, পেরর জে  না হেল তার পেরর জে  হেব। যারা  বধী ভি  করেত চাইেছ তােদর এই  াকৃিতক  সৗ য  েক  ভাগ 
করাও ব  কের িদেত হেব। এটােক ব  কের তােদর হয় ঘের বেস জপ-ধ ান কের  যেত হেব তা নাহেল তীথ   দশ েন 
 যেত হেব। তেব এ েলা সবই  বধী ভি । 

 

  বধী ভি  করেত করেত একটা অব া আেস যখন এই  বধী ভি েকও অিত ম কের ওপাের চেল যায়। এটােক 
বলা হয়   মাভি । এর অেনক রকম পিরভাষা ব বহার করা হয়। ঠা রও এই   মাভি েক কখন বলেছন রাগাি কা 
ভি । অেনক সময় এই   মাভি েক ময  াদারিহত বলা হয়। ময াদরিহত মােন ময াদােক ভ  কের  দয়। ময  াদােক যখন 
অিত ম কের যায় তখন তােক অেনক সময় অৈবধ ভি  বেল। অৈবধ মােন িবিধেক আর মানেছ না। আমরা যখনই 
 গাপী, ক ৃ আর রাসলীলার কথা  রণ কির তখন আমরা ভুেল যাই  য,  গাপীরা যা িকছু কেরিছেলন তার তুলনায় ঠা র 
অেনক  ণ  বশী িবিধেক উ  ন কেরেছন। মা ভবতািরণীর পূেজা করেছন, ঠা র  দখেছন চািরিদেক িচ য়ী মা 
িবরাজমানা, চািরিদেক ফুল ছুঁড়েছন। এটাই অৈবধ ভি  হেয়  গল, িবিধ আর পািলত হে  না। িবিধ িক করেত বলেছ?  
িব েহর চরেণ ফুল িদেত হেব। আমরা যিদ ঠা েরর মত করেত যাই আমােদর পাগলা গারেদ পুের  দেব। ঠা রেকও 
পাগল বেল  চার করার  চ া হেয়িছল। আর এই পাগেলর িচিকৎসার জ ই তাঁেক িবেয় িদেয়  দওয়া হল। িক  এই 
 বধী ভি  যখন সাধকেক তুে  িনেয় চেল যায় তখন একটা অব ার পর িযিন আধ াি ক স া িতিন িনেজ সাধেকর সব 
ভার িনেয়  নন। তখন আিম তুিম  ভদটা মুেছ যায়। অৈবধ ভি  বা   মাভি  বা রাগাি কা ভি  যখন হয় তখন আিম 
তুিমর  ান, কােলর  ভদােভদটা মুেছ িগেয় আিম তুিমটা এক হেয় যায়। তখন যা িকছ ুহয় সবটাই িবিধ িনেষধেক পার 
কের যায়। িবিধ িনেষধ পার কের যাওয়ার পর িক রকম িজিনষটা দাঁড়ায় এটা ঠা েরর মােয়র  থম দশ েনর পর িতিন 
মি ের  য ভােব পূজািদ করেছন তােত আরও পির ার  বাঝা যায়। মােক  ভাগ িনেবদন কেরেছন,  দখেছন  বড়াল। 
ঠা র  দখেছন মা ঐ  বড়াল  েপই এেসেছন,  বড়ালেকই  ভাগ খাইেয় িদে ন। এটা  য কত উ  অব ায় হেত পাের এ 
আমােদর ক নার বাইের। এই ঘটনােক যিদ আমরা িনয়মা সাের িবচার কির তাহেল  গাপীেদর রাসলীলা আর ঠা র  য 
 বড়ালেক মা কালীেক িনেবদন করার আেগ  ভাগ খাইেয় িদে ন এই  েটার মেধ   কান পাথ  ক   নই।  েটােতই িবিধেক 
ল ন কের  দওয়া হে । 

 

 িবিধ িনেষেধর সােথ সােথ আমােদর অেনক কম  ও ধম   পালন করেত হেব। বলা হয় এ েলা না করাটা অত   
পাপ। িক  যখন ভি র উ াম তরে র  ঢউ আছেড় পের তখন এই সব কম , ধম  িছটেক  বিরেয় যায় আর   মটা অৈবধ 
অব ায় চেল যায়।   ম অৈবধ হেয়  গেল  য িজিনষ েলা করার জ  আেগ  শংসা করা হত,  স েলা করাটাই তখন 
পাপ বলা হয়। যার মেধ  ঈ েরর  িত ভােলাবাসা  জেগ  গেছ, যার মন  াণ ঈ েরর   েম ডুেব  গেছ,  স যিদ তখন 
 কান িবিধ িনেষধ পালন কের  সটাই তার কােছ কল । আেগ িবিধ িনেষধ পালন না করাটা িছল কল , ঈ েরর   েমর 
রােজ   েবশ করার পর এই িবিধ িনিষধটাই হেয় যায় ব ন। তখন িতিন আর িকছুই পালন কেরন না, িতিন  য আেগ 
থাকেত িঠক কের িনেয় পালন করেছন না, তা নয়। এ েলা আপনা  থেকই খেস যায়। গীতায় ভগবান বলেছন সব ধম া   
পিরত াজ , সব  ধম া   মােন যত রকেমর িবিধ িনিষধ আেছ সব িকছুেক পার কের  যেত হেব। যিদ বেল আমােক িবিধ 
িনেষধ পার করত হেব, তখন এটাও একটা ধেম র মেধ  পেড় যাে । িক  এখােন িচ া কের পার করেত হে  না, তাঁর 
মি  ই এমন ঈ র   েম আিব  হেয়  গেছ, এমন একা   বাধ হেয়  গেছ  য  কান  ঁশ  নই।  
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 রাসলীলােত  গাপীরা  য  ীকৃে র কােছ অিভসাের এেসেছন, এখােন িঠক এই অৈবধ ভি রই  কাশ হেয়েছ। 
যত রকেমর ব ন হেত পাের, যত রকেমর িবিধ িনেষধ হেত পাের সব িকছুেক পার কের অিভসাের চেল এেসেছন। 
গীতায় অজু নেক  য সব ধম া   পিরত ােজর কথা বলা হেয়েছ িঠক এই িজিনষটাই রাসলীলােত  গাপীরা কেরেছন। 
রাসলীলােত যা িকছ ুবণ  না করা হেয়েছ তা  ধ ুএই  বাধ করার জ   য,   মাভি েত িক হেত পাের। এই   মাভি েক 
 কান ভােব জাগিতক  ের অ করণ করা এেকবাের িনিষ । অৈবধ ভি  একমা  ভগবানই করেত পােরন, ভগবান ছাড়া 
আর কা র পে  অৈবধ ভি  করা স বই নয়। িযিন এই অৈবধ ভি েত  যেত চাইেছন তাঁেক ঐ  ের  যেত হেব, 
ঈ েরর ভােলাবাসার জ  আমােক সব িকছু  ছেড় িদেত হেব। তাঁর  িত এমনই ভােলাবাসা আসেব  য জাগিতক সম  
িকছু খড় েটার মত উেড় যােব, এই না হেল অৈবধ ভি  হয় না।  

 

 রাসলীলা আেলাচনা    করার আেগ এই কেয়কিট মূল িজিনষেক আমােদর খুব ভােলা কের  বাঝা দরকার। 
 থম হল, িতিন হেলন রস  প। যখন নানান রকেমর রস এই জায়গােত সি িলত হে   সটাই হল রাস। ি তীয় হল, 
ভগবােনর শরীর িনত  িচদান ময়। তাঁর শরীর ধারণটাই মায়া। জ  কম  চ  ম িদব ং, আমার জ , আমার কম  সবটাই 
িদব । এই িদব  ভাবেক না বুঝেত পারেল  কৃিতর এলাকােক ছািড়েয়  যেত পারেব না। আমােক পাওয়ার  শষ কথা 
সব ধম া   পিরত াজ , যত রকেমর িবিধ িনেষধ আেছ সব িকছুেক ল ন কের  বিরেয় এস।  গাপীরা  দখাে ন িক ভােব 
সব িবিধ িনেষধ ল ন কের ঈ েরর জ   বিরেয় আসেত হয়। এই িবিধ িনেষধেক ল ন করা স  াস আদেশ র মেধ  
একটা। িক  স  াসীর আদশ  হল সব ধম  যখন পিরত াগ করা হয়। এই পিরত াগটা আ  ািনক ভােব করা হয় যিদও 
 াভািবক ভােব পিরত াগ করা হয় না। সব  ধম   াভািবক ভােব পিরত াগ করা হয় যখন মা ষ খুব উ   ের চেল যায়। 
স  াস বলেতই  বাঝায় সব রকেমর িবিধ িনেষধেক ত াগ কের  দওয়া। িক   লাকিশ ার জ , যােত সাধারণ মা েষর 
মেধ  বুি েভদ না হয়  সইজ  স  াসীরা িকছু িকছু আচরণ পালন কেরন। স  াসী  লাকিশ ার জ   কান িনিষ  কম  
কের না। ঠা র বলেছন  য নাচেত পাের তার কখন  বতালা পা পেড় না। ঐ উ  অব ায় তাঁর এমন অব া হয়  য তাঁর 
শরীর  বাধই থােক না, যার শরীর  বাধ চেল যার তাঁর কােছ িবিধই িক আর িনেষধই বা িক। 
 
 ভাগবেতর দশম  ে র এই পাঁচিট অধ ােয়  ীক ৃ আর  গাপীেদর নানান রকম রেসর বণ  না আেছ। শরৎ কােল 
এই রাসলীলা অ ি ত হেয়িছল। বলেছন ভগবানিপ ত রা ীঃ শরেদাৎফু মি কাঃ। বী   র ঃ  মন ে  
 যাগমায়ামুপাি তঃ।।১০/২৯/১। চীরহরেণর সময় ভগবান  গাপীেদর বেলিছেলন  তামােদর সবার সে  একিদন আিম 
রাস করব। ভগবান স   করেলন িতিন তাঁর  যাগমায়ার সাহােয  রসময়ী রাসলীলা করেবন। এইখােন এেস  সই সমেয়র 
 াকৃিতক  সৗ েয র বণ  না করা হে । রাসলীলার উ  ভাবেক ধারণা করার জ  এখােন জাগিতক ভাবেক অবল ন করা 
হেয়েছ। দৃ  া  মু ন খ ম লং রমাননাভং নব ম মা ণ  । বনং চ তৎ  কামলেগািভরি তং জেগৗ কলং বামদৃশাং 
মেনাহর  ।।১০/২৯/৩। শরেতর চাঁেদর  কামল ি    সৗ েয েক তুলনা কের  বাঝােনার জ  বলেছন িবকিশত চ মা  যন 
ল ীেদবীর অপ প   র মুখ। সচরাচর কা র মুেখর  সৗ য েক চাঁেদর সে  তুলনা কের বলা হয় তার মুখ চাঁেদর মত। 
িক  এখােন উে া, চাঁদেক ল ীর মুেখর সে  তুলনা কের বলা হে  চাঁেদর মুখ কত   র, ল ীেদবীর মুেখর মত। 
শরৎ ঋতুেত চাঁেদর উ ািসত আেলার বণ না করার পর বলেছন  সই চাঁেদর  কামল িকরেণ যখন  কৃিত  ািবত হেয়  গেছ 
 সই সময় সম  পিরেবশিট িনজ িদব  রেসর িব ােরর অ  ল বুেঝ িনেয়  ীকৃ  বাঁিশেত  জ  রীেদর মেনাহারী মধুর 
 িণ তুেল বাজােত    কেরেছন। এখােন ব াখ াকাররা বলেছন এই  য  ীকৃ  বাঁিশেত মধুর  র বাজাে ন এেত  ীং 
 িণ অ রিণত হে ।  ীং  যমন শি র বীজম , িঠক  তমিন  ীং  ীকৃে রও বীজম ।  ীং বীজম  আবার পূণ     ম 
শি র অিভব ি ,  ীং বীজমে  পূণ     েমর শি  জা ত হয়।  কউ যিদ কাউেক মাথায়  রেখ অেনক িদন  ীং ম  জপ 
কের তখন  সই ব ি র মেধ  তার  িত একটা আকষ  ণ এেস যােব। কারণ  ীং আবার আকষ  েণরও ম ।  ীকৃে র বাঁিশ 
 থেক  ীং বীজমে র  িণ উ গাত হেয় অ রিণত হেয়  সই তর   গাপীেদর কণ    হের  েবশ করার পর  গাপীেদর 
মনটা চ ল হেয় উেঠেছ। যিদও  গাপীেদর  ীকৃে র  িত ভােলাবাসা িছল িক  বংশী িণ  গাপীেদর কােন এেস  েবশ 
করার পর  গাপীেদর মেনর যত রকেমর বৃি  িছল,  য বৃি   িল   মাভি র   ে  বাধা   প  যমন ভয়, সে াচ,  ধয , 
ময াদা ইত ািদ, এই বৃি   িলর নাশ হেয়  গল। এই বৃি  িল মা ষেক জাগিতক জীবেন ব েন  ফেল রােখ। সাংসািরক 
জীবন চালােত এই বৃি  িলর  েয়াজন আেছ,  যমন  মেয়েদর যিদ ভয়ডর না থােক তাহেল সংসাের অেনক  গালমাল 
হেয়  যেত পাের,  তমিন সে াচ, ল া এ েলা নারীর আভূষণ। এই আভূষণ  িলই ব ন কারক, তা নাহেল সাংসািরক 
জীবেন  ভেস যােব।  ীকৃ  বংশী িণ িদেয় এই বৃি  িলেক নাশ কের িদেয়েছন। এখন  গাপীেদর যত রকেমর ব ন িছল 
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সব খুেল  গেছ। সব ব ন খুেল  যেতই  েজর সম   গাপীরা িনজ িনজ গৃহ  থেক  ীকৃে র আকষ  েণ  বিরেয় পেড়েছন। 
 ীকৃে র  িত তােদর এমনই ভােলাবাসা  য এেক অপেরেক  য বলেব চল যাই,  সটাও কাউেক বলেত চাইেছ ন। সবাই 
চাইেছ আিম  যন একাই  ীকৃ েক কােছ পাই।  ীকৃ েক একা পাওয়ার জ  এক  গাপী আেরক  গাপীর  থেক আড়ােল 
লুিকেয় অিভসাের চেলেছ। এক  গাপীর সােথ অ   গাপীর যিদ  দখা হয় একজন িজে স করেব ‘তুিম  কাথায় চেলেছ’? 
অ   গাপী বলত ‘এই আিম একট ুবাজােরর িদেক যাি ’। ‘তুিম  কাথায় যা ’? ‘এই আিম একটু নদীর ধাের যাি ’। 
তারপর  দখা যােব  জেন এক জায়গােত িগেয়ই  পৗঁেছেছ। এই জায়গাটা খুব তাৎপয পূণ  ।  ধ ু  য বািড়র  লাকেদর 
 গাপন কেরেছ তা নয়, যারা সখী যারা িনজেদর সব  খ- ঃেখর অংশীদার িক  এই জায়গােত তারা অংশীদারী করেব না, 
আমার িনেজর জ ই  ীক ৃেক চাই। এখােন  গাপীরা এক অপেরর  থেক লুিকেয় ঘর  থেক  বিরেয় পেড়েছ।  
 
 খুব   র বণ  না করা হে । সে    বলা  বশ কেয়কজন  গাপী গ র     দাহন করিছল। আেগকার িদেন 
 মেয়রাই গ র  ধ  দাহন করত,  সই  থেক  মেয়েদর বলা হত  িহতা।  িহতা  থেক ক ােক  িহতা বলা হয়। এখােন 
বলেছন  য  গাপী  ধ  ইিছল  স  ধ  দাহন ব  কের  বিরেয় পড়ল।  কউ আবার  ধ গরম করিছল,  স তাড়াতািড় কের 
 ধ গরম না হেতই নািমেয়  রেখ চেল  গল।  য রা া করিছল, রা া  য অব ায় িছল  সই অব ায়  ফেল িদেয়  বিরেয় 
 গল।  গাপীরা  য সবাই  মারী তা নয়,  বশীর ভাগই িববািহতা। িনেজর িশ েক    পান করাি ল,  সই অব ােত 
িশ েক  কাল  থেক নািমেয়  রেখ  বিরেয়  গল।  ীকৃে র বাঁিশর এমনই টান  য যার কােন  সই  িণ  পৗঁেছেছ  স  য 
অব ােত আেছ  সই অব ােতই  বিরেয় এেসেছ।  কউ িনেজেদর  ামীর  সবা করিছল,  কউ অ রাগ িদেয়  সাধন করিছ। 
 য যা কাজ করিছল  সই কাজ  ফেল  রেখ  বিরেয় পড়ল। ইংরাজীেত পাইপ পাইপার অফ  ািম ন নােম একটা খুব 
িবখ াত কিবতা আেছ। একটা শহের ইঁ েরর খুব উৎপাত হি ল। ইঁ রেক িকছুেতই বশ করা যাে  না। তখন পাইপ 
পাইপার এেস বলল আিম সব ইঁ রেক  টেন সিরেয়  দব।  স বাঁিশ বাজােত    করেতই ইঁ র  েলা তার  পছেন  পছেন 
চলেত    কেরেছ।  সও নদীেত  নেমেছ ইঁ র  েলাও নদীেত ডুেব মের  গল। পাইপ পাইপার এেস এবার বলেছ 
‘আমােক মজুির দাও’। সবাই বলেছ ‘এই একটু বাঁিশ বাজােল তার জ  এত পয়সা চাইছ’! পাইপার বলল ‘িঠক আেছ 
 তামােদর  কান পয়সা িদেত হেব না’। এবার  স আবার বাঁিশ বাজােত    কেরেছ, এবার বাঁিশর আওয়ােজ শহেরর সব 
বা া েলা তার  পছেন  পছেন  বিরেয় চেল  গল। তারপর সব বা ােক একটা  হার মেধ  ব ী কের রাখল। মা-বাবা 
িনেজর বা ােদর ধরার  চ া কেরও ধের রাখেত পারল না।  

 
 

  কেদব ভাগবেত বলেছন এই  গাপীেদর মেধ  একটু জার ভাব িছল, মােন তােদর মেধ  একট ুহেলও কাম ভাব 
িছল। িক  ভােলাবাসাটা িছল  সখােন  যখােন আ ার সােথ পরমা ার িমলেনর ভাবটাই িছল আসল। এখন  য  য ভাব 
িনেয়ই  ীকৃ েক আিল ন কের থা ক িক  িতিন  তা পরমা া, ফল  সই একই। ঠা র বলেছন িমছিরর  িট িসেধ 
কেরই খাও আর আড় কেরই খাও িমি ই লাগেব।  ীকৃ েক আিল ন করার ফেল  গাপীেদর  য  ণময় পািথ  ব শরীর 
 সটা  থেক  গল আর তােদর অ াকৃত শরীরটা সামেন চেল এল। অ াকৃত শরীর  ণময় হয় না,  সইজ  এই শরীর 
 ূল,    ও কারণ এই িতনেট শরীেরর বাইের, এই শরীরটাই একমা      চত  শরীর। এখন  ীক ৃ আর  গাপীেদর 
 য িমলন হে  এই িমলন আর পািথ  ব শরীের হে  না। পািথ  ব শরীরটা পেড় রেয়েছ, িক  আসল শরীরটা হল অ াকৃত। 
 ীকৃে র ধ ােন এেকবাের ত য় হেয় যাওয়ােত  গাপীেদর কম  ব ন  যটা আ ােক শরীেরর সােথ  বঁেধ রােখ  সই ব ন 
এখন িছ িভ  হেয়  গেছ।  

 

 পরীি ৎ তাঁর ঠা দ  ার ইে র নােম এই সব কথা  েন আৎঁেক উেঠেছন –  ীকৃ  এ েলা িক কেরিছেলন। সমােজ 
 কান পু ষ যিদ অপেরর  ীর  িত দৃি   দয় তােতই কত  ন  াম হেয় যায়, আর এখােন  ীকৃ   েজর সব ললনােদর 
িনেয়  বিরেয়  গেছন। পরীি ৎ তাই  কেদবেক    করেছন ক ৃং িব ঃ পরং কা ং ন ত ু   তয়া মুেন। 
 ণ বােহাপরম াসাং  ণিধয়াং কথ  ।।১০/২৯/১২। খুব তাি ক    কেরেছ পরীি ৎ।  হ মুিনবর! আপিন  য বলেছন 
 গাপীরা অ াকৃত শরীর লাভ কেরেছ, এটা িক কের স ব। কারণ ক ৃং িব ঃ পরং কা ং,  ীকৃ   দখেত এত  পবান 
িছেলন আর তাঁর  িত  জললনােদর এত ভােলাবাসা  য তারা  ীকৃ েক  দখেছ পরং কা ং, পরম ি য়তম। তােদর সবার 
 ামী থাকেত পাের, তােদর কা র িবেয় িঠক হেয় আেছ িক  সবাই  ীকৃ েক  দখেছ ি য়তম  েপ,    বেল  তা তাঁরা 
ধারণা কেরিন। তাই ি য়তম  েপ  দেখ তােদর িক কের অ াকৃত শরীর হেব? কারণ অ াকৃত শরীেরর জ  দরকার    
ভাব। আমরা যখন ঠা রেক ই   ভেব সাধনা করিছ তখন আমরা ঠা রেক িকভােব  দখিছ? যিদ আমােদর মেন হয় ঠা র 
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কামারপু ের জ  িনেলন আর কাশীপুের শরীর ত াগ করেলন তাহেল  সখােন আমােদর    ভাব  নই। আর যিদ    
ভাবও থােক তাহেল তার জ ই  কাথায় আর মৃতু ই বা িক। ঈ েরর আবার িকেসর জ  আর িকেসর মৃতু । আিবভ াব বা 
িতেরাভাব হেত পাের িক  জ -মৃতু   তা হেব না। যিদ    ভাব থােক তখন বলেব িযিন িন  ণ িনরাকার িতিনই স ণ 
সাকার হেয়েছন। িকভােব হেয়েছন? তাঁর িনেজর  যাগমায়ােক আল ন কের। আবার মজার ব াপার হল  সই মায়া তাঁেত 
আি ত, িতিনই আবার তােক আ য় করেছন।  যমন মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সার  ভতর  থেকই জালটা  বিরেয়েছ 
আবার  সই জােলর উপরই মাকড়সা িবচরণ করেছ। ঐ মাকড়সাই আবার জালটােক  টেন  খেয়  নেব। এ েলা সব 
উপমা, ভাবটােক ধারণা করবার জ  উপমা  দওয়া হয়। িতিন একটা মায়া সৃি  কেরেছন,  সই মায়ার মেধ  িতিন িনেজ 
 েবশ কের এই  খলা করেছন। এটােকই িযিন    ভােব  হণ কেরন তাঁরই    ান হেব তাছাড়া হেব না। আিম সারা 
জীবন ঠা েরর চরেণ মাথা ঠুেক  যেত পাির, সারা জীবন ধূপধুেনা িদেয়  যেত পাির িক  ওেত িকছইু হেব না। তাহেল 
কখন হেব? যখন ঠা েরর সব িকছুেক   ভােব  দখা হেব। এর আেগ আিম  কৃিতরই উপকরণ িদেয়  কৃিতরই পূেজা 
কের যাি । ফুল, চ ন এ েলা  কৃিতরই উপকরণ, যত  ণাম ম  আমার  ৃিতেত আেছ সব  কৃিতর এলাকা। এইভােব 
পূেজা করেত থাকেল  কৃিতর মেধ ই ঘরুেত থাকব। কখন ভােলা  েগ  যাব কখন পৃিথবীেত ভােলা পিরবাের জ   নব, 
আবার মের  েগ  যাব। এর বাইের আর যাওয়া যােব না।    ভাব না হেল এর বাইের যাওয়া যােব না।  

 

 পরীি ৎএর মেনও এই    আসেছ। ‘ গাপীরা  ীকৃ েক   ম করত, একটা  মেয়  ছেলেক  যভােব ভােলােবেস 
থােক। তােদর  তা    ভাব  নই, তাহেল অ াকৃত শরীর,  যটা আপিন বলেছন  ণ বাহ শরীর,  যমন আমােদর শরীর 
 ণ বােহর শরীর, স , রেজা ও তেমা িদেয় শরীর  তরী। আর আপিন বলেছ অ াকৃত শরীর, তােদর িদব  শরীর  বিরেয় 
এেসেছ’। িদব  শরীর মােন  দবতােদর শরীর নয়, িদব  শরীর হল অ াকৃত শরীর,  য শরীর  ুল, সূ  ও কারণ শরীেরর 
বাইের।  ীক ৃ িক এতই  বাকা িছেলন, িযিন ভগবান, িযিন এত   র  দখেত, িযিন পের সত ভামা,  ি নীর মত 
 মেয়েদর িবেয় করেছন িতিন িকনা  ােমর  য  মেয়রা  ধ  ইত তােদর সােথ লীলা  খলার নােম পাগলািম করেত 
 গেছন! িক  িচদান ময়ী শরীর যখন এেস যােব তখন তার  সৗ য   অ  রকম হেয় যােব।  সই  সৗ য  আর পািথ  ব 
 সৗ েয র মেধ  থাকেব না,  নসিগ ক হেয় যােব। িক  পরীি েতর মেন এই   টা এেসেছ িক কের এটা স ব হয়।  

 

  কেদব তখন পরীি ৎেক উ র িদে ন। ‘ হ পরীি ৎ!  তামােক এর আেগও বেলিছ িশ পাল  ীকৃে র  িত 
সব দা   ষ ভাব রাখত, তা সে ও িশ পােলর শরীর যখন চেল  গল তখন তার অ রতম শরীরটা  ীকৃে র মেধ  িমেল 
 গল’। মহাভারেত এর খুব ভােলা বণ  না আেছ, িশ পােলর শরীর চেল  যেতই  সই শরীর  থেক একটা  তজ  বিরেয় 
এেস  ীকৃে র শরীেরর মেধ   েবশ কের  গল।  কেদব বলেছন ‘ ীকৃে র  িত   ষ কের িশ পােলরই যিদ এই রকম 
হেয় থােক আর  গাপীরা যারা  ীক ৃেক এত ভােলাবাসত, তােদর  কন কৃ ময় শরীর হেত পারেব না’।  কেদব এরপর 
কেয়কিট খুব জিটল   ােক অত      পূণ   িকছ ুদাশ িনক ত  বলেছন ‘ কৃিতর স ি ত যা িকছু আেছ, বৃি , িবনাশ, 
 মাণ,  েময় আর  ণ- ণী এই ভাব েলা ভগবােনর মেধ  থােক না’। ভােলা খাওয়া-দাওয়া করেল শরীর  মাটা হেব, 
ভােলা খাওয়া-দাওয়া করেছ না শরীরটা  রাগা হেত থাকেব। এই শরীর িদেয় আিম জগতেক জানেত পারিছ, আিম  াতা 
আর জগৎ   য়।  াতা-  য়,  ণ- ণী এই স ক  িল ভগবােনর সােথ থােক না। িতিনই সব িকছুর আ য়। রাসলীলার 
সময় যা িকছু হেয়েছ িতিন িনেজই এই েলােক তাঁর িদব  শি  িদেয় সামেন িনেয় এেসেছন।  কন িনেয় এেসেছন? যােত 
রাসলীলার সাহােয  জীব তার পরম কল াণ সাধন করেত পাের।  হ পরীি ৎ! তুিম যিদ পুেরা রাসলীলােক সাধারণ দৃি েত 
 দখ তাহেল তুিম সব িকছু  িলেয়  ফলেব। গীতার উপেদশ  যমন ভগবান মানব কল ােণর জ  িদেয়েছন িঠক  তমিন 
ঈ েরর  িত পরমভি ,   মাভি , অৈবধ ভি   কমন হেত পাের, মানব কল ােণর জ  িতিন লীলার জ  এই রাসলীলা 
কেরেছন। এখােন  গাপীেদর ভােলাবাসা বা  গাপীেদর স   করা উে   নয়। ভগবান  ীকৃে র  িত  গাপীেদর  য 
ভােলাবাসা,  সটােক অবল ন কের িতিন িনেজর লীলােক  কট করেলন।  গাপীেদর আকষ  ণ কের  ীকৃ   দখাে ন 
ভগবােনর  িত   মাভি  যখন হয় তখন  সটা িক রকম হয়। 

 

 কামং   াধং ভয়ং   হৈমক ং  সৗ দেমব চ। িনত ং হেরৗ িবদধেতা যাি  ত য়তাং িহ  ত।।১০/২৯/১৫। 
ভাগবেতর এিট একিট খুব উে খেযাগ    াক। আমরা ধের িনি    া  পুরান ভাগবেতর পেড় রিচত, আর   া  
পুরােনর একিট অংশ হল অধ া  রামায়ণ। অধ া  রামায়েণ হ মান রাবণেক বারবার  বরী ভােব সাধন করেত িনেষধ 
করেছন। অধ া  রামায়ণ খুব উ াে র শা , এেত  নিতমূলক  কান ভাব  নই সবটাই খুব ইিতবাচক। বা ীিক রামায়ণ বা 
তুলসীদােসর রামচিরতমানেস খারাপ অেনক িকছু আেছ িক  অধ া  রামায়েণ খারাপ বেল িকছ ু নই। এমনিক রাবেণর 
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চির েক  দখান হেয়েছ  য রাবণ  বর ভােব সাধন করেছ। অধ া  রামায়েণর ঐ  বরভােবর  য সাধনা তারই ম   থেম 
ভাগবেতই এখােন এেস  গেছ। ঈ েরর  িত  কান একটা ভাব অবল ন কর। ঠা রও বলেছন একটা ভাবেক আ য় কের 
ভাবেক পাকা কর। এখােন িক িক ভােবর কথা বলা হে ? কাম বা   াধ বা ভয়। িক  এই কাম,   াধ ও ভেয়র ভাব 
ভােলা নয়। ঠা র বলেছন বািড়েত সদর দরজা িদেয়ও  েবশ করা যায় আবার  পছেনর  নাংরা  ফলার রা া িদেয়ও 
 ঢাকা যায়। এই ভাব েলা  পছেনর রা া। হ মান তাই বারংবার রাবণেক  বরভােব সাধন করেত িনেষধ করেছন। িক  
ঈ েরর সে  আেগ একটা স ক   াপন করেত হেব। এই কথা  কেদব পরীি ৎেক বলেছন। যিদ  বরভােবও সাধন কর 
তাহেলও তুিম সব সময় কৃ  কৃ ই  দখেব আর মরার পরও কৃ ই  দখেব। িক  এই পথটােক ভােলা পথ বলা হয় না 
এবং কখন করার জ  উপেদশও  দওয়া হয় না। উ  আদেশ র যখন পতন হয় তখন খুব খারাপ হেয়  যেত পাের। 
 সইজ  এমন আদশ  মা েষর সামেন রাখা হয়  যটােত পতন হেয় সমােজ যােত  কান  গালমাল না হেয় যায়। কারণ 
সমােজ সাধারণ বুি  স   মা ষও আেছ।  

 

আমরা বিল বেট সব িকছু ঈ েরর ই ােতই হয়, িক  আিম যখন  কান িজিনষ অ ভব করিছ, িচ া করিছ, 
সবটাই বুি  িদেয় হে ।  যমন আমার আজ িকছু অঘটন হেয় িগেয় সব িকছ ু শষ হেয়  গল। সব  শষ হেয় যাওয়ার পর 
বলিছ তাঁর ই ােতই হল আমার আর িক করার আেছ। িক  আেগ  কন  বাধ হয়িন  য তাঁর ই ােতই হেয়েছ? কারণ 
আমার মন  যটা বুি  িদেয় চলেছ এটা একটা রিঙন চশমার মত। ঐ  য    আেলা আসেছ  সটা ঐ রিঙন কাঁেচর মেধ  
িদেয় আসেছ। িসেনমার  েজ েরর মেধ  িফে র রীল ভরা আেছ, এখন  েজ েরর  ভতের যখন    আেলাটা পেড় তখন 
 সই আেলাটা যখন রীেলর মেধ  িদেয়  ীেন পড়েছ তখন  সখােন আেলাটা অ  রকম  দখাে । এই  য ছিবটা এখন 
 ীেন  দখাে  এটাই হল আমার  কান িজিনেষর  িত আমার দৃি ভি টা। ঠা র বলেছন মূেলা  খেল মূেলার  ঢ র ওেঠ। 
 কন মূেলা  খেল মূেলার  ঢ র ওেঠ? আিম  য রকম আহরণ করব  সটাই  তা  বেরােব। আিম  য রকম িচ া ভাবনা 
কেরিছ, মনেক  য রেঙ ছুিপেয়  রেখিছ আেলাটাও  সই রকম  দখােব।  রাজ সকাল সাতটায় আমার চা খাওয়ার অভ াস। 
িঠক সাতটায় কােজর  লাকিট আমােক চা িদেয় যায়। একিদন সাতটা দশ হেয়  গেছ িক  এখনও চা িদেয় যায়িন। আিম 
অি র হেয় উেঠিছ। সাতটা পেনেরােত এেস চা িনেয় আসেতই কােজর  লাকিটেক আিম  েটা কথা  িনেয় িদলাম। পের 
জানা  গেল িক একটা জ ির কােজ আমার বাবা কােজর  লাকিটেক বাইের পািঠেয়িছেলন। তারও িকছু পিরি িত হেয় 
িগেয়িছল যার জ  সাতটায় চা িদেয়  যেত পােরিন। আিম  কন  থেম এই  দরী করাটােক মানেত পারলাম না? কারণ 
আমার মানিসক   িত  য ভােব হেয় রেয়েছ  সই অ সাের সাতটা  বেজ  গেছ কােজর  লাকিট এখন আমার জ  চা 
িনেয় আসেব। এই পিরি িতর রেঙ আমার মনটা  ছাপান হেয় আেছ। কা র বািড়েত  কউ মারা  গেছ, চুির হেয়  গেছ, 
ব বসায়  িত হেয়  গেছ, চাকির চেল  গেছ এই সব পিরি িতেত মন বুি  যিদ এেকবাের পির ার থােক তখন  থম 
 থেকই মেন হেব সব তাঁর ই া তাই এই রকম হেয়েছ। িক   েজ েরর আেলার সামেন রীল চেল আসেছ তখন আেলাটা 
অ  রকম হেয় যাে । িক  পের  দখিছ আসেল  য রকম আসার কথা  সই রকম আসেছ না, আমার মেনর রেঙর সােথ 
িমল খাে  না।  সইজ  বলেছন  য ভােবই পার ভগবােনর সে  একটা স ক  কের নাও। যিদও এখােন কাম,   াধ, 
ভয় ইত ািদ সব িকছু িদেয়ই ভগবােনর সােথ স ক    াপন করার কথা বলা হে  িক  এ েলােক িন া করা হয়। 
সমােজর সামেন এ েলােক  দওয়া যায় না, কারণ সমােজর িনেজর  যই রকম বুি   সই রকমই  দখেছ, এই স ক  েলা 
িমলেব না বেল একট ুউ  ভােবর স ক    তরীর কথা বলা হয়।  যমন তুিম সত  অ শীলন কর।  কন সত  অ শীলন 
করেব? ঈ র সত   প। তাই তুিম সেত   িতি ত থাক। এেত িক হেব?  তামার ঈ র লাভ  তা হেবই সােথ সােথ 
সমােজরও ম ল। ঈ েরর জ  তুিম সব ত াগ কর। এেত িক হেব? এখােনও ঈ রেক  স পােব আর তার সােথ 
সমােজরও উ িত হয়। তাই এমন আদশ  তুেল ধরেত হয় যােত সমােজর সাধারণ মা েষরও ম ল হয়।  

 

 মেনর মেধ   য বৃি  েলা আেছ এই বৃি  েলােক যখন ভগবােনর সে  এক কের  দওয়া হয়,  যমন গীতায় 
ভগবান বলেছন যৎকেরািষ যদ ািস য ুেহািস দদািস যৎ - যা িকছু করছ, যা িকছু খাওয়া-দাওয়া করছ, যা য  করছ, যা 
দান করছ তার ফল সব আমােক িদেয় দাও। তার মােন যত রকেমর বৃি  আেছ সব আমার সােথ মােন ঈ েরর সােথ 
জুেড় দাও। ভগবােনর সে  এই বৃি  েলা জুেড় িদেল এই বৃি   েলাই ভগব ময় হেয় যায়, ক ৃময় হেয় যায়। কৃ ময় 
যখন হেয় যায় তখনই ঈ র  াি  হয়।  যােগর দৃি েত  ই রকেমর  চত  লাভ হয় – একটা হল স ণ সাকার বৃি । 
যখন ঠা র মা কালীর ধ ান করেছন তখন িতিন সব িকছুেতই মা কালীেকই  দখেছন। এটা হল  শষ বৃি , একটাই বৃি  
 থেক যাে , ক ৃময়। িযিন ঠা েরর ম  িনেয়  ীরামকৃে র ম  জপ কের যাে ন তখন তাঁর পুেরা মনটা রামক ৃময় হেয় 
 গেছ,  ীরামকৃে র বাইের আর িকছু  দখেছন না। তার মােন ঐ  েজ েরর আেলা আসেছ  সখােন  ধ ু ীরামকৃে র ছিব 
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রাখা আেছ,  ীরামকৃে র ছিব ছাড়া আর িকছুই আসেছ না। তখন  দেখ এই পাখা  কন ঘুরেছ? ঠা রই  ঘারাে ন। এরা 
কারা?  ীরামকৃ । সব িকছু  ীরামকৃ ময়। যখন আেরক ধাপ উপের যিদ চেল  যেত চায় তখন এই একটা বৃি  
 ীরামকৃ ময়তা  যটা এখন রেয়েছ  সটােকও শা  করেত হয়। যখন  ীকৃ  বৃি টােকও  শিমত কের  দেব তখনই    
িনরাকার ভাব চেল আেস। তখন িক থােক  সটা আর মুেখ বলা যায় না। কারণ বৃি ই  নই,  ঢউ আর জল এক হেয় 
 গেছ।  সইজ  এই অব াটােক শ  িদেয় বেল িনরাকার।  গাপীেদর  য কৃে র  িত ভােলাবাসা তােত তারা ক ৃময় হেয় 
 গেছ।  তরাং  গাপীেদর  য ঈ র দশ ন হেব এেত সে েহর িকছু  নই। 

 

  কেদব খুব   র কথা বলেছন ন  চবং িব য়ঃ কােয া ভবতা ভগবত েজ।  যােগ ের ের কৃে  যত এত   
িবমুচ েত।।১০/২৯/১৬। ‘পরীি ৎ! তুিম  তা সাধারণ  লাক নও, তুিম পরম ভাগব ে র রহ  স েক  অনিভ  নও। 
তুিম  কন িবি ত হ !  যাগীরাই কত িকছ ুকের িদেত পােরন আর িতিন হেলন  যােগ েররও  যােগ র, িতিন অজর, 
তাঁর জ ই হয়িন, িতিন এই রকম িজিনষ কের  দেবন এেত আ য  হওয়ার িক আেছ। কাঁচা  গঁেয়া  লাক এই রকম    
যিদ কের  ীক ৃ এটা িক কের করেলন, বাঁিশেত একটা  িণ িদেতই  েজর সব  মেয়রা  ীকৃে র কােছ ছুেট চেল  গল, 
তাহেল মানা যায়। িক  তুিম িক কের এই    করছ!  তামার মন িবকিশত, তুিম জান  ীকৃ   ধ ু যােগ রই নন, িতিন 
 যােগ েররও ঈ র, তাঁর পে  সব িকছুই স ব। িক স ব? সাধারণ মা েষর  য  ীকৃে র  িত ভােলাবাসা  সই 
ভােলাবাসােক িতিন কের িদেলন কৃ ময়। কৃ ময় বৃি  যখন হেয়  গল তখন তার  ূল ও সূ  শরীরটা খেস িগেয়  বিরেয় 
এল িচদান ময়ী শরীর। তারপর    হল রাস’। এই জায়গাটা অত      পূণ  । তার মােন,  ীকৃে র  ূল শরীর আর 
 গাপীেদর  ূল শরীের লীলা  খলা হে  না।  ীকৃ  িচদান ময় শরীর আর  গাপীরা     চত ময় িচদান ময়ী শরীর 
ধারণ কের এখন রাসলীলা করেবন। এর বাইের বাকী যা িকছ ুআেছ  স েলা সবই মানবীয় িক  শরীর     চত ময়। 
এই ব াখ া ভা কাররা িদে ন না, মূল ভাগবেতরই এই ব াখ া। দি েণ ের মা ভবতািরণীর মি ের পূেজা করার সময় 
ঠা র  দখেছন  কাশা িশও িচ য়। িঠক  তমিন  গাপীরা  য শরীের রাসলীলা কেরেছ এটা মানবীয় শরীর নয় এটা িচ য় 
শরীর। পরীি ৎেক  কেদব এই সব বেল বলেছন ‘পরীি ৎ  তামার এই    করা িঠক নয়। তাঁর  চােখর চাহিনেতই 
জগেতর কল াণ হেয় যায়,  সখােন  গাপীেদর মেনর বৃি টাই  য পুেরা পাে   যেত পারেব এেত আ েয র িকছ ু নই।  

 

 এইসব বলার পর  কেদব আবার  ীকৃে র বণ  না কের বলেছন –  াগতং  বা মহাভাগা ি য়ং িকং করবািণ 
বঃ।  জ ানাময়ং কি     ূতাগমনকারণ  ।।১০/২৯/১৮।  গাপীেদর  ীকৃ   াগত করেছন।  াগত কের ভগবান 
বলেছন ‘ তামরা মহাভাগ বতী,  তামােদর  স  করার জ  আিম  তামােদর  কা   ি য় কাজ করব বল।  তামােদর সবার 
 শল  তা? আিম এখােন িনজ  েন বেস িনেজর মেনর মত বাঁিশ বাজাি  িক  হঠাৎ কের  তামােদর এখােন আগমেনর িক 
কারণ?  েজ সব িকছু িঠক আেছ  তা? তেব িক জান – রজে ষা  ঘার পা  ঘারস িনেষিবতা।  িতযাত  জং  নহ 
  য়ং  ীিভঃ সমধ মাঃ।।১০/২৯/১৯। এত রােত এমিনেতই ভেয়র সময়, তাছাড়া িহং  জ রাও খােদ র অে ষেণ িবচরণ 
করেছ, এই সময়  তামােদর মত   রী ললনােদর এখােন অব ান করা এেকবােরই িনরাপদ নয়। যিদ  তামােদর জ  
 কান ি য় কাজ করার কথা বলার জ  এেস থাক তাহেল বল আিম কের িদি । আর  েজ যিদ িকছ ু গালমাল হেয় থাক 
তাও বল আিম  সটাও িমিটেয় িদি । আর এমিনই যিদ  বড়ােনার উপলে  যিদ  বিরেয় থাক তাহেল বলিছ এই সময়টা 
 কান নারীর পে ই ম ল নয়, তাই  তামরা স র  েজ িফের যাও।  ধ ুতাই নয়, মাতরঃ িপতরঃ পু া  াতরঃ পতয়  
বঃ। িবিচ ি   প ে া মা কৃঢ় ং ব ুসা স  ।।১০/২৯/২০। এই সময়  তামােদর গৃেহ না  দখেত  পেয়  তামােদর মা, 
বাবা, স ান,  ামী,  াতা, ব  ু ভৃিত  জনরা িন য়ই  তামােদর খঁুজেত    কেরেছন।  তামােদর না  দখেত  পেয় 
পিরবােরর  জনরা িচি ত হেয় পড়েব।  সইজ   তামরা এ ুিণ সবাই িফের যাও’। এখােন  ধ ু য  মারীরাই এেসেছ তা 
নয়,  ীরা, মােয়রাও এেসেছ। 
 

 এত কথা বলা পেরই  ীকৃ  বলেছন দ ৃং বনং   িমতং রােকশকররি ত  । 
যমুনািনললীৈলজ  প বেশািভত  ।।১০/২৯/২১। অব  আজেকর রাতটা এই বেনর  শাভা অপূব  এবং  শাভনীয় তােত 
সে হ  নই। চািরিদেক গােছ গােছ প েব প েব ফুল   ুিটত। পূিণ  মার ি   িকরেণ বনভূিম  ািবত, যমুনার জল  শ  
কের সমীরণ ধীর গিতেত  বািহত হে । এই অেলৗিকক দৃ   দেখ সিত ই  যন আশ িমটেত চায় না। তবুও বিল এই 
দ ৃ  তামােদর সব  দখা হেয়  গল এবার সবাই  েজ িফের যাও।  তামরা সবাই ভােলা বংেশর  মেয়,  তামরা সবাই 
সতী সা ী রমণী, গৃেহ িফের িগেয় িনেজর  ামী,   র শা িড়, বাবা-মার  সবা কর। আর তেব যিদ আমার অ রােগ, 
আমার  িত ভােলাবাসার টােন যিদ এখােন এেস থাক তােতও  তামরা অ িচত িকছু কেরািন। কারণ জ েলর প পািখরাও 
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আমােক ভােলাবােস। িক  ভত  ুঃ   ষণং  ীণাং পেরা ধেম  া  মায়য়া। ত  ুনাং চ কল াণ ঃ  জানাং চা েপাষণ  ।। 
১০/২৯/২৪।  হ কল াণী  গাপীগণ!  ামী এবং তাঁর আ ীয় জনেদর আ িরক ভােব অকপেট  সবা করা এবং স ানেদর 
পালন  পাষণ করাই  ীেদর পরম ধম ।  সইজ   তামরা তাড়াতািড় িফের যাও।  ল ীর পে  উপপিতর  সবা করা সব  
 কাের অত   িন নীয়, এর  থেক িন ার আর িকছু হেত পাের না। এেত তােদর পরেলাক ন  হয়,  গ  াি  হয় না আর 
এই  লােক চরম অপযশ পায়। এেকই এই  কেম র  খ  িণক, বত মােন এই কম  কত ক কর। যারা িনেজর  ামীেক 
 ছেড় অপরেক ভােলাবােস তােদর কত লুিকেয় চুিরেয় মেনর মেধ  ধরা পড়ার ভয়, আর ধরা পড়েল কল  হেব এই 
আশ া িনেয় উপপিতর সােথ   ম করেত হয়। তাই বলিছ  তামরা সবাই  েজ িনেজর িনেজর গৃেহ িফের যাও।  বণা   
দশ না   ধ ানা িয় ভােবাহ কীত  নাৎ। ন তথা সি কেষ ণ  িতযাত তেতা গৃহা  ।।১০/২৯/২৭। আরও িবেশষ কথা এই 
 য, আমার  প,  ণ-লীলার দশ ন কের,  বণ কের কীত ন কের এবং আমার ধ ােনর  ারা আমার  িত  য অ রাগ ভি  
জ ায় আমার সাি েধ  তা হয় না।   তরাং  তামার এখন িনেজর িনেজর গৃেহ িফের যাও। এইসব কথা বেল  ীকৃ  
 গাপীেদর উেপ া কের এিড়েয়  যেত চাইেছন। 
 

 ভগবান  গািবে র এই মম েভদী অি য় কথা  েন  গাপীেদর িক অব া হল ব াসেদব খুব   র কািব ক বণ  না 
িদে ন।  কেদব বলেছন ‘ ীকৃে র এই মম  িবদীণ   অি য় বাক   েন  গাপীেদর িবষােদর আর সীমা রইল না।  ঃখ আর 
হতাশায়  গাপীেদর িনঃ াস এত উ  হেয়  গেছ  য তােদর ও  য়    হেয়  গেছ। কাজল িমি ত অ জল িবগিলত 
ধারায় অেঝাের ঝের পড়েছ  য তােদর গােল কােলা দাগ হেয়  গেছ। এত ক  কের যাঁর জ  সব িকছ ু ছেড় ছুেট এেসিছ 
িতিনই আমােদর উেপ া কের এই ধরেণর অি য় বাক  বেল আমােদর িফের  যেত বলেছন। এবার  গাপীরা ভগবান 
 গািব েক বলেছন  মবং িবেভাহহ  িত ভবা   গিদতুং নৃশংসং স  জ  সব িবষয়াং ব পাদমূল  । ভ া ভজ   রব হ 
মা ত জা া    দেবা যথাহহিদপু েষা ভজেত মুমু ূ  ।।১০/২৯/৩১। ‘ হ িবভু! তুিম সব ব াপী, তুিম িনিখলজীেবর 
অ য ামী ভগবান। তাই আমােদর  দেয়র িক ভাব  সটা তুিম ভােলা ভােবই জান।  সইজ  এমন  দয়হীন কেঠার ব বহার 
করা  তামার পে  অ িচত। জগেতর সব রকম  খ ত াগ কের আমরা  তামার চরণমূেল শরণ িনেত এেসিছ। ভােলােবেস 
আমরা  তামােকই বরণ কেরিছ। তবু এও জািন  য  তামার ওপর আমােদর  কান দাবীই চলেব না, তুিম সম  সাধনারও 
 ল ভ, তুিম  ত ,  কান বাঁধেনই  তামােক বাঁধা যায় না।  তামার অকারণ কৃপাই আমােদর একমা  ভরসা।  যমন 
আিদপু ষ ভগবান তাঁর কৃপা  ারা মুম ুুগণেক  হণ কেরন  তমিন তুিম আমােদর  ছেড়া না এই  াথ  নাটা ট ু তুিম রাখ’। 

 

 রাসলীলার অ ধ ােনর সময় আমােদর একটা ব াপার মাথায় রাখেত হেব। পুরােনর উে   হল  বেদর ব ব েক 
ব াখ া করা।  সৗ েয র বা অ  িকছুর ব াখ া করা পুরােনর কাজ নয়। জয়েদেবর গীতেগািব , যিদও এই কাব    
 ীকৃ  ও  ীরাধার লীলা আধািরত িক  গীতেগািবে র  সই  ান  নই  য  ান ভাগবেতর রাসলীলার  পেয়েছ। ভাগবেতর 
রাসলীলােত সাধারণ জাগিতক ব াপার েলাও িনেয় আসা হেয়েছ িক   সটােকও আধ াি কতায়  টেন িনেয় যাওয়া হেয়েছ। 
রাসলীলােত  গাপীেদর  ারি ক অিভব ি েক মেন হেব  যন জার   ম, িনেজর  ামীেক  ছেড় অ  পু েষর আকষ  েণ 
ছুেট এেসেছ। িক   সই জারে মেক  টেন িনেয় যাওয়া হে  আধ াি কতার িদেক। এখােন  গাপীরা িক বলেছ স  জ  
সব িবষয়াং ব পাদমূল  , সব িকছ ুপিরত াগ কের আমরা আপনার চরণমূেল আ য় িনেয়িছ। ঈ র   িমক ভ  এইটাই চায় 
আর ভােলাবাসার   ে ও এই একই িজিনষ হয়।  গাপীরা বলেছন ‘ হ ক ৃ! তুিম  ত , তুিম  রব হ অথ  াৎ তুিম  যটা 
করব বেল িঠক কর  সটাই কর।  তামার এই  ভাব আমরা  তামার  শশব  থেকই  দেখ এেসিছ, আর এত িদেন  দেখ 
িনেয়িছ  য  তামার উপর আমােদর  কান িকছুই চেল না’। সম ু ম েনর সময় িঠক এই িজিনষটাই হেয়িছল। সম ু ম েন 
 থেম হলাহল তারপর এক এক কের উৈ ঃ বা, ঐরাবত ইত ািদ  বিরেয় আসার পর ল ীেদবী  বিরেয় এেলন। 
ল ীেদবী  বিরেয় এেসেছন। এখন তাঁর একজন পিতর আব ক। িতিন িব ুেক পিত  েপ বরণ কের িনেলন।  সখােন 
অত  দবতা আর বলশালী অ ররা থাকেত ল ীেদবী  কন িব ুেকই বরণ করেলন? বলেছন ল ীেদবীর আিবভ ােবর পর 
একমা  িব ুই ল ীেদবীর ব াপাের  কান আ হ  দখানিন। ল ীেদবীর ব াপাের িতিন স ূণ  উদাসীন। এটা  দখা যায় 
 মেয়রা চায় পু ষ সব সময় তার কথা মত চলুক। িক  এটাও আ েয র,  য পু ষ  মেয়র কথা মত চেল  সই পু ষেক 
 মেয়ররা এেকবােরই পছ  করেব না।  গাপীরা এইটাই বলেছ ‘ হ পরমি য়  াণব ভ! তুিম  তা  কান িদন আমােদর 
কথা মত চলেল না, আর চলেবও না। কারণ তুিম এই রকমই’। এ েলা  কান জাগিতক কথা নয়, এটাই বা ব। পু েষর 
িঠক িঠক ব ি   হল  স িনেজর মত চলেব, কা র কথায়  স ওঠা বসা করেব না। িক  এখােন ব াপারটা অ , পু ষ 
মা ই  কান নারীর কথায় চলেব না, আর তুিম হেল  সই আিদপু ষ,  তরাং কা র কথায় চলার  কান   ই  নই। িক  
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আিদপু েষর একটা  বিশ   আেছ, িতিন হেলন ভ া ভজ ।  গাপীরা তাই বলেছ ‘তুিম আিদপু ষ হেত পার িক   য 
 তামার ভ  তার  িত  তা তুিম কৃপা কর।  তামার ভে র  িত তুিম  যভােব কৃপা কর িঠক  সই ভােব তুিম আমােদর 
 িত কৃপা কর’। এই   াকটােক আমােদর মাথায় খুব ভােলা কের বিসেয় না িনেল রাসলীলার পুেরা ভাবটা হািরেয় যােব। 
 গাপীরা  ীকৃে র কােছ  থেম ি য়া ি য়তেমর ভাব িনেয়ই এেসেছ। িক   ীকৃ   গাপীেদর সম  রকেমর বৃি েক িনব ৃ 
কের িদে ন, যিদ  কাথাও  গাপীেদর মেধ  সামা তম কাম ভাব, চ লতার ভাব  থেক থােক তাই আেগই এই ভােবর 
বৃি  েলােক নাশ কের িদে ন। িকভােব?  দেবা যথাহহিদপু েষা ভজেত মুম ু ূ , আিদপু ষ নারায়ণ মুম ুুেদর  িত 
 যমনিট কৃপা কেরন, তুিমও িঠক  সইভােব আমােদর কৃপা কর, কারণ তুিমই  সই আিদপু ষ। এখােন  বাঝা যাে   য 
 গাপীেদর এই  বাধ আেছ িযিন আিদপু ষ িতিনই  ীকৃ  হেয়েছন। রাসলীলার  ারি ক পয ােয়ই এই কথা  গাপীরা 
বলেছন। 

 

  গাপীরা  ীকৃ েক বলেছন যৎপত পত   দাম বৃি র   ীণাং  ধম  ইিত ধম  িবদা  েয়া   । 
অে  বেমত পেদশপেদ  য়ীেশ   ে া ভবাং  ভৃতাং িকল ব ুরা া।।১০/২৯/৩২। ‘ হ ি য়তম  াম  র! তুিম  য 
বলছ িনেজর  ামী, পু , ভাই,  াতা, ব ু এেদর  সবা করাই আমােদর পরম আদশ ,  তামার এই কথা অ ের অ ের 
সত । তুিমই  তা ধেম র রহ  জান’। এখােন  ীকৃ েক  গাপীরা বলেছন ধম  । মহাভারেত  যখােন যুিধি রেক ধম রাজ 
নােম আখ ািয়ত করা হেয়েছ  সখােনও অেনক ধম  স ট ম ুেত   ীকৃ  এেস িবধান িদে ন।  ীকৃ ই িঠক িঠক ধম  , 
ধম  স ট বেল তাঁর কােছ িকছ ু িছল না।  ীকৃ  চিরে র এিট একিট অত   তাৎপয পূণ   িদক।  ীকৃে র চির  স ে  
আমােদর সবার একটা ভাসা ভাসা ধারণা।  সইভােব আমরা কখনই  ীকৃে র চির  িনেয় অ ধ ান কির না।  ীকৃ  
বৃ াবেন  গাপীেদর সােথ লীলা কেরেছন, কংসেক বধ কেরেছন আর   ে ে  অজু েনর সারিথ হেয় পরামশ  িদেয়েছন। 
এটু েতই  ীকৃে র চির   শষ হেয় যায় না। িতিন িছেলন ধম  , ধম  স ট বেল তাঁর িকছুই িছল না, সব দা িতিন ধেম  
 িতি ত। িতিন জােনন  কানটা িঠক,  কানটা িঠক নয়। িকংকত ব িবমঢ়ূ,  কানটা করা িঠক,  কানটা করা িঠক নয় এই 
সংশয় তাঁর কখনই িছল না। কারণ িতিন িছেলন ধম  াতা।  গাপীরা এটাই বলেছন ‘আপিন হেলন ধম িবদা, মােন ধম  । 
 সই অ সাের আপিন বলেছন  ীণাং  ধম  হল  ামী, পু , ভাই, িপতা-মাতার  সবা করা। তা আপিনেতা িঠকই বলেছন। 
 ী ধম  পালন করার  তামার এই কথােক যিদ আমােদর পালন করেতই হয় তাহেলও িক  আমােদর  তামার কােছই 
আসেত হেব। আর এটাই িঠক িঠক  ীর  ধম  পালন করা হেব। কারণ   ে া ভবাং  ভৃতাং িকল ব ুরা া, যত শা  
আেছ, যত উপেদশ আেছ তার  শষ কথা হল তুিম,  যেহতু তুিম সা াৎ ভগবান। আর জগেতর সম   দহধারীর তুিম 
  ৎ, আ া, পরমি য়’। সং ৃেত খুব   র একটা  াথ  না আমরা  ছাটেবলা  থেক  েন আসিছ  েমব মাতা চ িপতা 
 েমব  েমব ব  ু সখা  েমব,  হ ভগবান! তুিমই মাতা, তুিমই িপতা, তুিমই ব  ুতুিমই  াতা, তুিমই সব িকছু আমার। 
 গাপীরা বলেছ ‘তুিম আমােদর  য উপেদশ িদেয়ছ আমরা  তামার  সই উপেদশই পালন করিছ। তুিম আমােদর  ী ধম  
পালন করেত উপেদশ িদ ,  ী ধম  পালন করেত িগেয় তুিম  ামী, পু , ভাই, িপতা-মাতার  সবা করেত বলছ। িক  
তুিমই  সই আিদপু ষ, তুিমই  ামী, তুিমই  াতা, তুিমই আমােদর মা-বাবা, এইভােবই  তা আমরা  তামােক  দেখ 
এেসিছ।  সইজ  তুিম বল  তামােক ছাড়া আমরা কার  সবা করব। তাই  তামােক  সবা কেরই আমরা আমােদর ধম  
পালন করিছ। কারণ তুিম ভগবান, তুিমই  শষ কথা তাই  তামার  সবাই আমােদর পরম ধম ।  সইজ  আমরা অধম  িকছু 
করিছ না’।  গাপীরাও বুি মিত িছল,  ীকৃে র কথােকই ঘুিরেয়  ীকৃে র উপর চািপেয় িদেয়েছ।  

 

  ধম  স ে  মহাভারত, ম  ৃিতেত িব ািরত ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। সমােজর  িত, কম  েল, সংসাের মা-
বাবার  িত, স ান,  ী,  ামী, ব ু, জািত, বণ   সবার  িত এমনিক িনেজর  িত আমােদর িকছ ুকত ব  কম  িনধ  ািরত হেয় 
আেছ, এই কম  েলােক পালন করাই  ধম । স  াসীর কােছ ভগবানই সব িকছ,ু তাঁর আ াও ভগবান আর তাঁর স  ীও 
ভগবান, ি য়জনও ভগবান, ভগবান ছাড়া আর িকছু  নই।  সইজ  স  াসী একটাই কত ব  ভগবােনর নাম করা। 
ভগবােনর নাম করা ছাড়া তাঁর আর  কান কত ব   নই।  গাপীরা তাই বলেছন ‘ তামার কথা মতই আমরা চলিছ, তুিম 
সবারই   ৎ, ভােলাবাসার  শষ কথা তুিম, আর আমরা  তামারই  সবা করিছ। 

 

  ব  ি  িহ  িয় রিতং  শলাঃ   আ    িনত ি েয় পিত তািদিভরািত  ৈদঃ িক  । ত ঃ  সীদ পরেম র মা 
  িছ  া আশাং ভৃতাং  িয় িচরাদরিব েন ।।১০/২৯/৩৩।  ধু তাই নয়, যাঁরা আ  ােন  িতি ত তাঁরা  তামােকই 
ভােলাবােসন। কারণ তুিম িনত ি য়,  ানীর আ া তুিম আবার ভগবােনর আ া  ানী,  সইজ  তাঁরা  তামােকই 
ভােলাবােস। তাই এই অিনত   ঃখদায়ী পিত-পু েক ভােলােবেস আমার িক হেব’? এর আেগ  ীকৃ   য  ীণাং  ধেম র 
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কথা বলেলন, িকছ ু িকছু ভা কােরর মেত  ীকৃে র এই উি েক সাধারণ জীবেন যারা পের আেছ তােদর জ  বলা 
হেয়েছ। িক   গাপীরা সাধারণ িছেলন না, তােদর ভাষাই বেল িদে  তারা কত উ মােগ  িছেলন। ঠা েরর কােছ এক 
পাগলী এেস ঠা রেক বলত ‘ওেগা!  তামার মন  থেক আমােক  ঠেল িদ   কন’?  েন ঠা র বলেছন ‘ওের   ! এ  য 
 দখিছ  ঠলােঠিলর ব াপার চলেছ’। এখােন এই পাগলীর  সই ভাব  নই, অথচ  গাপীরা িক ভাষা ব বহার করেছ – যাঁরা 
আ  ানী,    তম তাঁেদরও আ া তুিম,  সইজ  তাঁরা  তামােক ভােলাবােস। আর  ামী, পু , ভাই, ব ু সবই অিনত । 
অিনত েক ভােলােবেস কখন  কউ  খী হেত পােরনা। অিনত   ঃখ ছাড়া আর িকছুই  দয় না। ঠা র বলেছন সবাই িনেজর 
মােগর  খ ািত কের,  কউ বেল না  য তার  ী খারাপ। অথচ সমােজ চািরিদেক দাবানল  লেছ,  ঃেখর  কান পিরসীমা 
 নই।  গাপীরা তাই বলেছ ত ঃ  সীদ পরেম র মা   িছ  া।  ীকৃ েক  গাপীরা  দহধারী মানব  েপ  দখেছ না, 
পরেম র ভগবান  েপই  দখেছ। এটা  কান ভা কােরর কথা নয়, মূল ভাগবেতরই বণ  না।  সইজ  রাসলীলা,  গাপীেদর 
িনেয় িবিভ  তাি করা  য ধরেণর কথা বেল  স েলা অত    বাকা  বাকা লােগ। এখােন  গাপীরাই  ীকৃ েক বলেছন  হ 
পরেম র। আপিন পরেম র তাই আপিন আমােদর উপর  স  হন। আমরা িচরকাল ধের  তামার  িত আমােদর এই 
ভােলাবাসােক সযে  পালন কের ধের  রেখিছ। িচরকাল বলেত িগেয়  গাপীরা বলেছন িচরাদরিব েন , িচরকাল বলেত 
এখােন জ  জ া র ধের হেত পাের বা  ীকৃে র জ কাল  থেক হেত পাের। ‘এত দীঘ কাল যাবৎ আমরা মেনর িনভৃেত 
এই ভােলাবাসােক কত আশা িনেয়   র ভােব লালন কের আসিছ, তুিম এটােক এইভােব িছ  কের িদও না’। ভ  যখন 
ভগবােনর আরাধনা কের কের ঈ েরর দশ ন না পায় তখন  য ছটফটািনটা হয়, ঠা র  যমন মােয়র দশ ন না  পেত 
বলেলন এই খ  িদেয় আমার গলাটা  কেট  দব।  গাপীেদর িঠক  সই ভাবটাই এখােন বণ  না করা হেয়েছ।  গাপীরা 
বলেছন ‘এত িদন আমরা  কান রকেম মনেক সংসােরর কােজ লািগেয়  রেখিছলাম, তখন হাতটাও গৃহকেম ই  লেগ 
থাকত। িক  আজ আমােদর িচে র সবটাই িবনা আয়ােসই হরণ কের িনেয়ছ, তাই হাতটাও সের চেল এেসেছ। তুিম 
 খ  প, তাই তুিম সহেজই আমােদর মনটােক  টেন িনেয় এেসছ। এখন আমােদর পা  েটা  তামার কােছ  থেক সরার 
জ  রাজী হেব না। আমরা চাইেলও সরেত পারব না। এখন আর িক কের আমরা  েজ িফের যাব? কারণ আমােদর মন 
িচ  সব এখন  তামার পােয় পেড় আেছ।  েজ আর আমােদর িফের যাওয়া হেব না।  হ ক ৃ! তুিম আমােদর আর ক  
িদও না। 

 

 এখােন  কেদব একিদেক পরীি েতর  ে র উ র িদে ন অ  িদেক িতিন  গাপীেদর মানিসক অব ার বণ না 
করেছন।  কান িজিনষেক আমরা যখন  দিখ তখন তােক হয় ব   েপ  দিখ নয়েতা     েপ  দিখ। িক  সাধনার সময় 
 কান িজিনষেক ব   েপ ত াগ করা হয় আর     েপ  হণ করা হয়। এটাই  নিত  নিত আর ইিত ইিত। ঠা র যখন 
টাকা হােত িনেয় টাকা মািট মািট টাকা বেল টাকােক  ফেল িদে ন তখন িতিন ব   েপ টাকােক ত াগ কের িদে ন। 
আবার     েপ  হণও করেছন, যখন মেন হল মা ল ী যিদ রাগ কেরন তাহেল খ াঁট ব  হেয় যােব তখন িতিন 
বলেলন মা তুিম  দেয় বাস কর। অথচ  ীমার কােছ যখন  কান টাকা পয়সা আসত তখন িতিন  সটােক মাথায়  ঠিকেয় 
খুব সামেল রাখেতন।  ীমা টাকােক টাকা বেল  ণাম করেছন না, ল ী  েপ  ণাম করেছন, মােন     েপ  হণ 
করেছন। ব   েপ সব সময় ত াগ হয় আর     েপ সব সময়  হণ করা হয়।  ীকৃ  আর  গাপীেদর রাসলীলােত 
আ েয র ব াপার হল, এখােন  াথিমক পয  ােয়  গাপীেদর শরীর মনেক ব   েপ ত াগ কের এই শরীর মনেকই     েপ 
 হণ করা হেয়েছ। তাই বলা হল িচদান ময় শরীর। অথচ এর একটু পেরই একই সােথ  েটাই থাকেছ,     েপও 
থাকেছ আবার ব   েপও থাকেছ।  ীক ৃ আর  গাপীেদর রাসলীলােত     প আর ব   প এই  েটাই চলেছ।  থেম 
 গাপীরা  ীক ৃেক বলেছন আমরা জািন তুিম  সই পরেম র,  তামার ভে র উপর তুিম  যমন কৃপা কর আমােদরও  সই 
রকম কৃপা কর। যিদও রাসলীলােত এমন সব িকছু আেছ যা আমােদর আেলাচনা করা স ব নয়, িক  মূল কথা হল তুিম 
আমােদর ভােলাবাস। িকভােব?  দিহক ভােব। একিদেক ভাব     েপ রেয়েছ, কারণ  ীকৃে র শরীর িচদান ময় আর 
 গাপীেদর শরীর িচদান ময়ী, অ  িদেক িমলন হে । িমলেনর বণ  নাও  সই রকম ভােবই  দওয়া হেয়েছ। এখােন    
 প আর ব   প  েটাই এেস যাে ।  ঠা েরর জীবেনও িঠক এই ভাব অথ াৎ     প আর ব   প যুগপৎ অবি ত 
িছল, যখন মা কালী ঠা রেক বলেলন ‘তুই ভাবমুেখ থাক’। ভাবমুেখ থাকা মােন একিদেক     পও  দখেত পাে ন 
অ  িদেক ব   পও  দখেত পাে ন। জগেতর  য স া  সটােকও ঠা র  চত ময়  দখেছন আবার   ই সব িকছু 
হেয়েছন  সটাও  দখেছন। এইটাই ভাবমুেখর মূল তাৎপয । রাসলীলােত  গাপীরা যখন এই জায়গাটােত অব ান করেছন 
তখন তােদরও  সই একই অব া, এটাই তখন ভাবমুেখ থাকা।  ীকৃ েক  দখেছন পরেম র  েপ িক  তাঁর সােথ   ম 
 যটা িনেবদন করেছন  সটা  যন জীেবর ভাব এেস যাে । জীেবর ভাব িক কের আসেত পাের? জীবেতা ঐভােব 
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পরমা ােক ভােলাবাসেত পােরনা। সচারচর যখন ব   প হয় তখন ব   পই  দেখন আর যখন     প হন তখন 
    পই  দেখন।  চত  সমািধেত ব ও  দখেছন আবার   ও  দখেছন এই অব া খুব িবরল। ঠা র বলেছন  চত  
সমািধ একমা   কেদেবর হেয়িছল। এই িজিনষ সচরাচর হয় না,  চত  সমািধেত হয় িতিন     েপ জগতেক উিড়েয় 
বলেবন এই জগতটা িমথ া, আর তা নাহেল জগতটা সত  হেয়   ই িমথ া মেন হেব। িক     সত    আর জগৎ সত    
এটা হেব না। এখােন  ীক ৃ পরেম র, তাঁেক পরমা া  েপ  দখেছন অথচ তাঁর সে  আমরা  কলীি ড়া করব। এটাই 
রাসলীলার িবিচ তা।  সইজ  রাসলীলার সািব ক ভাবেক ধারণা করা খুবই কিঠন। উ েকািটর সাধক না হেল এই ভাবেক 
ধারণা করা খুব  ঃসাধ । িযিন ব াখ া করেবন তাঁেকও  সই রকম উ  আধ াি ক স   হেত হেব।  

 

 জীেবর মেধ   য জাগিতক   মভাব  সটা সীিমত, এই   ম িদেয় পরমা ােক কখনই ভােলাবাসা যায় না। 
কেঠাপিনষেদ যমরাজ বলেছন যেথাদকং  ে    মািস ং তাদৃেগব ভবিত,    জেল যিদ    জল িমিশেয়  দওয়া হয় 
তখন  সটা এক রস   া  হেয় যায়। রাসলীলােত  গাপীেদর এখােন এই  েটা িজিনষই চলেছ, একিদেক তাঁরা  ীক ৃেক 
পরেম র  েপও  দখেছন আবার ি য়তম  েপও  দখেছন। অথচ ঠা েরর জীবেন আমরা বণ  না পাই, একবার ঠা র এই 
মধুর ভােব আিল ন করেত  গেছন তখন িতিন আটেক  গেছন, কারণ তুিম এখন  দহ ধারণ কের আছ এখন এটা হেব 
না। তার মােন এখােন  গাপীরা অ   দেহ িছেলন। িক  মূল ভাব ঐটাই, ভাবমুেখ থাকা। 

 

 এরপর  গাপীরা বলেছন, বড় বড় ঐ য  শালী  দবতারা ল ীেদবীর কৃপা কটা  পাওয়ার জ  কত তপ া 
কেরন।  সই  ীেদবী আবার নারায়েণর  দেয় বাস করার অিধকািরণী। তা সে ও ল ীেদবী সপ ী তুলসীেক িহংসা 
কেরন, কারণ ভ পাষ  দবৃ   সিবত আপনার ঐ কমলচরেণই তুলসীর  ান। অধ া  রামায়ণও এই ভাবটা ভাগবেতর এই 
অংশ  থেক  নওয়া হেয়েছ।  দবতারা হেলন মা েষর মেধ     তম, তাঁরা আরাধনা করেছন ল ীেদবীর। ল ীেদবীর কৃপা 
না হেল  দবতােদর  কান ঐ য ই হেব না। মহাভারেতও এই ধরেণর কথার উে খ আেছ, বামন অবতাের িব ুর আেদেশ 
বিলরাজ পাতােল চেল  গেছন। ই   জাপিতেক িজে স করেছন বিলেক  কাথায় পাওয়া যােব।  জাপিতর কাছ  থেক 
খবর িনেয় ই   সখােন  গেছ  যখান বিল অব ান করিছল। ই   দখেলন বিলর শরীর  থেক এক অিত   র  ী  বিরেয় 
এেসেছন। ই  িজে স করেছন আপিন  ক। িতিন বলেলন আিম ল ী। ল ী যখন বিলেক  ছেড় ইে র মেধ  চেল  গল 
তখন অ রেদর সব শি   শষ হেয়  গল, এবার  দবতােদর শি  বৃি  হেত থাকেব। আমােদর পর রােত বলা হয় 
ল ীেদবীর আরাধনা করেল  খ সমৃি  হয়।  সই ল ী  কাথায় থােকন, িতিন  তামার ব িবলািসনী।  সই ল ীেদবী, যাঁর 
সাধনা সবাই করেছ, িতিনও মেনর মেধ  িহংসার  ালায়  লেছন। কােক তাঁর িহংসা? অিত সাধারণ এক তুলসীপাতােক, 
 য িকনা ল ীেদবীর সতীন।  কন িতিন তুলসীপাতােক িহংসা কেরন? কারণ তুলসীপাতােক  তামার চরণকমেল  দওয়া 
হয়।  তামার চরেণর এমনই মাহা    য, িযিন  তামার  দয়কমেল বাস কেরন তাঁরও মেন শাি   নই, কারণ  তামার 
চরেণ িতিন  ান পাে ন না। িতিনও  তামার চরণকমেলর  রণ ুকামনা করেছন।  তামার ভ রাও  তামারই চরণরেজর 
আকা ী।  সইজ   গাপীরা বলেছন ‘ওেগা  ঃখহারী!  হ শরণাগতবৎসল! এবার আমােদর  িতও তুিম  স  হও, 
 তামার চরেণ আমােদর  ান দাও।  ৈপ েয  সম ৃময়ী ল ীেদবী িযিন  তামার ব  সংল া তাঁেক তুিম উেপ া কের থাক 
 সখােন আমরা আর  কাথাও। িক   তামার এই  প মাধুয ,  তামার ঐ অপ প পাগল করা হািস-মাখা চাহিন,  তামার ঐ 
মধুর বংশী িণ  েন জগেতর  কান নারী আেছ  য  তামার আকষ  েণ ছুেট আসেব না,  তামােক ভােলােবেস পাগল হেয় 
যােব না। তুিম আমােদর  াণ দান কর, আমােদর  হণ কর’। এইভােব  গাপীরা নানান ভাষায় তাঁেদর অ েরর   েমর 
আিত   ীকৃ েক িনেবদন কের যাে ন’ 

 

  কেদব তখন বলেছন ইিত িব িবতং তাসাং   া  যােগ ের রঃ।  হ  সদয়ং 
 গাপীরা ারােমাহপ রীরমৎ।।১০/২৯/৪২।  কেদব  ীকৃ েক বারবার  যাগী েরর ঈ র বেল সে াধন করেছন।  ীকৃ  
হেলন  যােগ েররও ঈ র। চার  মার সনক, সন ন, সনৎ ও সনাতন, এঁেদর মত  িস   যাগী রেদরও ঈ র  ীক ৃ। 
আবার  দবািদেদব মহােদবেকও বলা হয়  যাগী র,  ীকৃ  তাঁরও ঈ র।  সই  ীকৃ  যখন  গাপা নােদর এই ব ািথত, 
ব া ল আিত ভরা আ িত  নেলন তখন তাঁরও  দয় ক ণা রেস আ ুত হেয়  গল।  কেদব খুব   র বণ  না করেছন – 
 হ  সদয়ং  গাপীরা ারােমাহপ রীরমৎ ভগবান হেলন আ ারাম। আ ারাম মােন, িযিন িনেজর আ ার সােথই রমণ 
কেরন। যখন ভি র কথা আেস তখন বলা হয় স আ ারােমা ভবিত, তখন আন  রসেক আ াদেনর জ  তাঁেক আর 
বাইেরর  কান ব র অবল েনর  েয়াজন হয় না, িনেজর আ ার আনে ই িবেভার হেয় থােকন। ভগবান হেলন িচর 
আ ারাম, িক   সই আ ারাম  গাপনারীেদর ক ণার বাণী  শানার পর িতিনও বলেলন ‘আিম  তামােদর সােথ আজ 
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 ীড়া করব’। ভগবান  য এখােন  ীড়া করেবন  সটা তাঁর িনেজর  কান আনে র জ  নয়, কারণ িতিনেতা আ ারাম, 
আ কাম  কা  ৃহা, িযিন পূণ কাম তাঁর আবার িকেসর  ৃহা! 

 

 এই কথা বলার পেরই ভগবান তাঁর হািস, তাঁর আচরণ-ভাবভ ী সব  গাপীেদর মত কের িদেলন। এখােন এই 
অথ  ও করা  যেত পাের িতিন সব িকছু  গাপীেদর মেনর ই ার অ  ল কের িদেলন।  গাপীেদর মেনর মত কের িদেতই, 
 গাপীেদর  য মুখ েলা  ঃেখ, িবরেহ    িবষ   দখাি ল, সে  সে   গাপীেদর মুখম ল িল আনে  উৎফু  হেয় উঠল। 
শত শত  গাপবিনতােদর মেধ  ভগবান এখন যূথপিত েপ িবরাজ করেছন,  গাপা নরা   ের ভগবােনরই কীিত গাথা গান 
করেছন, আবার িতিনও গােনর মাধ েম  গাপীেদর   মমাহা   বণ  না করেছন, গলায় বনমালা। এইভােব বনভূিমর  শাভা 
বধ  ণ কের  গাপললনােদর সােথ নানান রকেমর  ীড়া কের চেলেছন।  

 

এর আেগ আমরা বলিছলাম  গাপীেদর  িট ভাব, একিট ভাব  যখােন তাঁরা  ীকৃ েক    েপ  দখেছন তার 
সােথ  ীকৃে র মানব প  েটাই  দখেছন। এত ণ সবাই  ীকৃ েক ঈ র ঈ র কের  গেছন। এখন  যই  ীড়া    
কেরেছন,  ীকৃ  এেক এখােন আদর করেছন, ওেক  সখােন আদর করেছন। ব   ,  মেয়েদর সব অহ ার জাগেত    
কের িদেয়েছ।  গাপীরা মেন করেছ  ীকৃ  এবার আমােদর হােত বানর নাচ নাচেবন।  গাপীরা মেন করেছ আমােদর 
হাততািলেত  ীকৃ  এখন নাচেছন।  ীক ৃ যার িদেক একটু নয়নপাত করেছন, যােক একট ুআদর করেছন, তারা মেন 
করেছ ক ৃ  ধ ুআমােকই ভােলাবােস, আমার মত জগেত আর  কউ  নই এই অহ ার তােদর মেধ  উদয় হল।  ীকৃ  
 দখেলন  গাপীেদর মেধ  অহ ার  জেগ  গেছ তখন িতিন িক করেলন? তাসাং তৎ  সৗভগমদং বী   মানং চ  কশবঃ। 
 শমায়  সাদায় তৈ বা রধীয়েত।।১০/২৯/৪৮। ভগবান যখন  দখেলন  জরমণীরা গব েবাধ করেছন তখন িতিন  সই 
গব   শমেনর জ   সইখান  থেক অ ধ  ান হেয়  গেলন।  গাপীরা আনে  নৃত  করেছন হঠাৎ তােদর নজের এল  ীকৃ  
তােদর মাঝখােন  নই।  যাগীরা যখন আকাশতে র সে  এক হেয় যান তখন তাঁেদর মেধ ও এই অ ধ  ান হওয়ার  মতা 
এেস যায়। অেনেক এর ব াখ া কেরন  য,  ীকৃ   গাপীেদর  থেক লুিকেয় পািলেয় িগেয়িছেলন। িক  এখােন তা হে  
না, িতিন হেলন  যাগী র, সা াৎ ভগবান, আকাশত  তাঁর করায় , িতিন ইে  করেলই িনেজেক অ ধ ান কের িদেত 
পােরন। এত ণ যার জ   গাপীরা অহ ার করিছল আমার মত জগেত  কউ  সৗভাগ বতী  নই,  সই  ীক ৃই এখন 
উধাও হেয়  গেছন।  সইজ  ঠা র কথামৃেত ব বার বলেছন, ঈ র সব িকছ ু  মা কেরন িক  অহ ারেক িতিন স  
কেরন না। অহ ার হল  শষ  চৗকাঠ। ি তীয় কথা হল, সাধনার সময় অেনেক মেন কেরন আিম অেনকটা এিগেয়  গিছ, 
বািকরা আমার  থেক িপিছেয় আেছ। িক   ক কখন     কের এিগেয় যােব  ক কখন িপিছেয় যােব  বাঝা খুব মুশিকল, 
সব তাঁর হােত। এ েলা হল আধ াি ক সাধনার িবিভ   েরর বণ  না, তাই এ েলােক জাগিতক ভাব িনেয়   মকথা  েপ 
িবচার করেত  গেল খুব সব নাশ হেয় যােব। 

 
 

  ধেম র িকছ ু িকছু   ািত    কথা সব  সাধারেণর কােছ বলেত  নই। রাসলীলার বণ  না সবার জ  নয়। এই 
 ে র ব াপার সব ধেম ই আেছ।  িফ স দােয়র মেধ ও এমন িকছ ু  ািত    কথা আেছ যা   -িশ  পর রার 
মেধ ই সীমাব  রাখা হয়, অ  কাউেক বলা হয় না, এটােক বলা হয় িসলিসলা। রাসলীলােত  গাপীরা যখন  ীকৃে র 
সােথ  ীড়া করিছেলন তখন তাঁেদর  ূল শরীর িছল না, কারণ শরীের এই রাসলীলা হেয়িছল। তৃতীয় খুব    পূণ   কথা 
হল, ঠা র  যমন ভাবমুেখ থাকেতন, একিদেক আধ াি ক স ােক  দখেছন অ  িদেক জগেতর  ূল  পটােকও  দখেছন। 
এমিন সাধারণ অব ায় এই  েটােক কখন  মলােনা যায় না, অথচ ঠা র এই  েটা অব ােতই িছেলন। এই অব ােক 
ঠা েরর পিরভাষায় বলা যায় ‘ভাবমুেখ থাকা’। রাসলীলার বণ  নােত িঠক একই কথা বলা হেয়েছ। একিদেক  গাপীরা 
 ীকৃ েক পরমা া  েপ  দখেছন, িতিন ছাড়া িকছু  নই এবং এই  েপ তাঁরা  ীকৃে র  িতও করেছন। অ  িদেক 
 গাপীেদর অ েরর চািহদার পূরণ হে  জাগিতক  েপ। ঠা েরর ভাবমুেখ থাকাটা  যমন  ায়ী  েপ অব ান িছল, এখােন 
 গাপীেদর   ে  এই ভাবমুেখ থাকাটাই  িণেকর জ ।  গাপীেদর মেন  য সামা  জাগিতক ভাব িছল, কাম,   াধািদ, 
 সটা িতিনই সিরেয় িদেয়িছেলন। স ান যিদ কাদা  মেখ আেস তার মা’ই তার কাদা মািট পির ার কের তােক  কােল 
তুেল  নয়।  ীকৃ   গাপীেদর   ে  িঠক এটাই করেছন। 
 

 আধ াি কতার উ  অব ায় অব ােনর িনিরেখ আমরা যতট ু জািন  গাপীরা ঠা েরর মত উ  অব ায় িছেলন 
না, যিদও িবিভ  জায়গােত কিবরা  গাপীেদর বলেছন  বেদর ঋচারাই  গাপীেদহ ধারণ কেরেছন। আবার  কাথাও বলা 
হেয় থােক বড় বড় ঋিষ যাঁরা  ানমােগ  সাধনা কেরেছন তাঁরাই ভগবােনর ভি রস আ াদেনর জ   গাপীেদর শরীর 
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ধারণ কেরেছন। িক   গাপীেদর িনেয় এত কথা বলা হেলও রাসলীলােত আমরা  য বণ  না পাই তােত এটা মেন হয় না  য 
 গাপীরা সিত কােরর  সই উ  আধ াি ক ভােব  িতি ত হেয় িগেয়িছেলন। এখােন কাম,   াধ ইত ািদ বলার পর একটা 
 য জাগিতক ভাবেক িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ তা হল মদ।  ীকৃে র সােথ নৃত ািদ করার পর  গাপীেদর মেধ  এই 
মদ ভাব এেস যাে । এখােন  কেদব বলেছন এবং ভগবতঃ ক ৃা  মানা মহা নঃ। আ ানং  মিনের  ীণাং 
মািনে াহভ িধকং ভুিব।।১০/২৯/৪৭।  গাপীরা িনেজেদর িক ভাবেছন? আ ানং  মিনের  ীণাং, জগেত এমন  কান নারী 
 নই  য  স আমার  থেক    ।  গাপীেদর মেধ   য এই অহ ােরর উদয় হেয়েছ, এটােক আেলাচনা করা আমােদর 
 মতার বাইের। কেঠাপিনষেদ যমরাজ নিচেকতােক বলেছন ...স  মাদেত  মাদনীয়ং িহ ল  া, আ  ােনর পেথ এিগেয় 
িগেয় যখন আ  ান লাভ কেরন তখন তাঁর খুব আন  হয়। মা ষ যখন িনেজর মেনর আকাি ত ব েক  পেয় আনে  
নৃত  করেত    কের িঠক  তমিন আ  ানীর  সই আন টা হয়।  য িজিনষটােক পাওয়ার জ  জে র পর জ  
িনেজেক  য এই কিঠন ও  গ ম আধ াি ক পেথ নািমেয় িদেয়েছন,  সই ত টােক তাঁরা  পেয়  গেছন। এটােক যমরাজ 
বলেছন স  মাদেত  মাদনীয়ং িহ ল া,  মাদনীয়ং  যটা অথ  াৎ অত   আনে র ব টােক  পেয়  গেল তাঁর িক আন ই না 
হেব।  ছাট িশ  মােয়র জ  কাঁদেছ, এখন মা এেস িশ র সামেন হািজর হেয়  গেছ, তখন িশ র িক আন । এখােনও 
 গাপীেদর িঠক এই একই ভাব। তাঁেদরও ই া িছল  য  ীকৃ  একিদন তাঁেদর সােথ লীলা  খলা করেবন।  সই ই াটা 
এখন পূণ   হেত চেলেছ তাই  গাপীেদর সাংঘািতক আন । তাঁেদর আনে র আর  শষ  নই। িক  এই আনে র আকেরর 
মেধ ও  কাথাও  যন িকছ ুএকটা ঘাটিত  থেক যাি ল। যিদও এটা ভা কাররা বলেছন না। তার ফেল তাঁেদর মেন ঐ 
অহ ারটা আসেছ, জগেত  কান  ী  নই  য আমার মত  খী। মেনর মেধ   যমিন অহ ার এেসেছ তখন িক হল? তাসাং 
তৎ  সৗভগমদং,  সৗভাগ  হল  হােগর  তীক,  সৗভাগ  শ টা এেসেছ  হাগ  থেক।  ামী যত িদন  বঁেচ থােক তত িদন 
 ীেক বলা হয়  সৗভাগ বতী। ভগবান যখন  দখেলন িনেজেদর  সৗভগমদং,  সৗভােগ  তাঁেদর মদং মােন অহ ার এেস 
 গেছ। সাধারণতঃ  মেয়েদর যত অহ ার তার  ামীেক িনেয়।  

 

নদীয়ােত একজন  া ণ িছেলন, তাঁর নাম িছল রামনাথ।  ােমর বাইের িতিন একটা  ঁেড় ঘের থাকেতন।  াম 
 থেক িকছ ুচাল  জাগাড় কের ভাত রাঁধেতন আর  তঁতুল পাতার  ঝাল কের িনেজও  খেতন আর  ীেকও তাই খাওয়ােতন, 
আর যত ছা রা তার কােছ অধ য়ণ করত তােদরও খাওয়ােতন।  সই  থেক তাঁর নাম হেয় যায় বুেনা রামনাথ।  কান 
িকছুেতই তাঁর  কান  ে প িছল না, িক  নদীয়ার সবাই বুেনা রামনাথেক একজন     পি ত বেল স ান করত।  া ণ 
এত গরীব িছল  য  ী সব সময় তাি   দওয়া শািড় পড়েতন আর হােত একটা লাল  েতা বাঁধেতন, মােন শাঁখা বা চুির 
 কনারও পয়সা িছল না। লাল  েতা বাঁধা মােন  সৗভােগ র ল ণ। গ ায়  া েণর  ী একিদন  ান করেছন। নদীয়ার 
রাজা িযিন িছেলন তারঁ রানীও তখন পােশই  ান করিছল। জেল ছপাৎ ছপাৎ কের নামেত িগেয় রানীর গােয় জেলর িছেট 
 গেছ। রানী তখন বলেছ ‘হােত লাল েতা তােত আবার এত অহ ার’! মােন  তামার চুির  কনারও পয়সা  নই তােতই 
এত অহ ার।  া ণী তখন বলেছন ‘আমার হােত লাল েতা আেছ বেল নদীয়ায় আমার স ান আেছ’। রানী ঐ কথা  েন 
খুব অপমািনত  বাধ কের রাজােক িগেয় নািলশ কেরেছ। রাজা  েন  খাঁজ িনেয় জানেলন এ হল বুেনা রামনােথর  ী। 
িক  এত বড় কথা বলল িকেসর  জাের? রাজা ছ েবেশ  া েণর কােছ  গেছন। রাজা িগেয় আলাপ কের বুঝেত পারল 
 া ণ সিত ই একজন বড় পি ত। এই পি েতর জ ই নদীয়ার এত স ান। আরও সব  খাঁজ  নওয়ার পর রাজা 
 যভােবই  হাক  া েণর পাি েত  আর এই সহজ সরল জীবনধারায় খুব  ভািবত হেয় পি তেক বলেছন ‘আপনার যিদ 
 কান িকছুর  েয়াজন থােক আমােক বলেত পােরন’।  া ণ বলেছন ‘না না, আমার িকছ ুলাগেব না।  াম  থেক আমার 
 ী চাল-টাল যা পায় িনেয় আেস আর এই  তঁতুল গাছ যত িদন আেছ আমার  কান িচ া  নই।  তঁতুল পাতার  ঝাল হেয় 
যায় আর ভাতও হেয় যায়, ব    এেতই আমার সব িকছ ুিমেট যায়’। রাজা  েন হতব  হেয়  গেছন ‘িকছু একটা আপিন 
িনন’। পি ত এখনও জােন না  য িতিন নদীয়ার রাজার সােথ কথা বলেছন। তখন পি ত অেনক  ভেব িচে  বলেছন 
‘আিম যা চাইব আপিন িদেত পারেবন’? রাজা সে  সে  বলেছন ‘ াঁ,  া,ঁ আপিন একবার বেল  দখুন না, আিম িদেত 
পাির িকনা’। তখন পি ত বলেছন ‘ব াকারেণ একটা সূ  আেছ যার অথ  আিম িকছুেতই উ ার করেত পারিছ না। আপিন 
এই সূ টার অথ  উ ার করার ব ব া কিরেয় িদেত পােরন’? রাজা পি েতর কথা  েন মাথা নত কের তাঁেক  ণাম কের 
বলেছন ‘এই  া েণর  ীর হােত লাল েতা বাঁধা আেছ তাই নদীয়ায় তাঁর এত স ান’। অভাব   পি ত  সইজ ই 
স ান। ভারেতর যা িকছ ুস ান এই অভাব    া ণেদর জ ই হেয়িছল। এই  য পাি ত ,  ধ ুপাি ত ই নয় কারণ 
পাি ত   তা  য  কান  লাকই অজ  ন কের িনেত পাের, িক  এই পাি েত র সােথ  য এই ত াগ, এই ক ৃ সাধন আর 
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 কাথাও পাওয়া যােব না,  যটা ভারেতর  া ণেদর মেধ  িছল। আর এটা িনেয়  া ণীেদর অহ ার িছল, আমার  ামী কত 
বড় পি ত। 
 
 এখােনও  গাপীেদর িঠক তাই হেয়েছ। িক   কশব বুেঝ  গেছন। িতিন িক করেলন?  শমায়  সাদায়, মনটােক 
শা  কের িনেলন আর  সাদায় িচ  ি  না হেল  সাদ হয় না, গীতােত ভগবান বলেছন  সােদ সব  ঃখানাং 
হািনরে াপজায়েত, িচ   সাদ না হেল জীবেন শাি  হয় না।  সাদ হল, কাম,   াধ,  লাভ, মদ ইত ািদ ষড়িরপুর যখন 
 শমন কের  দওয়া হয় তখন  সাদ আেস।  গাপীেদর আবরণ িলেক একটা একটা কের  ীকৃ  সরাে ন। চীরহরেণ 
 গাপীেদর ল া িনবারণ কের িদেয়েছন। রাসলীলার িদন যখন  গাপীরা  ীকৃে র বংশী ণী  েন  জ  থেক  ীকৃে র 
কােছ চেল এেসেছন তখন  ীক ৃ বলেছন ‘ তামরা এইভােব চেল এেল?  তামােদর  ীেদর  ধম   ছেড়  কন এভােব 
 াপদাকীণ   বেন চেল এেল’?  গাপীরা তখন বলেলন তুিম ছাড়া আমােদর আর  কউ  নই। এখােন ভগবান  গাপীেদর 
আ সমপ ণ করােলন। আ সমপ েণর পেরই আেস সমপ েণর অহ ার। সমপ  েণর পর  ীকৃে র  সাহাগ  পেয়  যেতই 
 গাপীেদর অহ ারেক আর  ক সামলােব! ভগবান  দখেলন এই অহ ার িনেয়  তা এেগান যােব না। তাই িতিন িক 
করেলন? তৈ বা রধীয়ত, হঠাৎ কের  গাপীেদর মাঝখান  থেক িতিন িনেজেক অ ধ  ান কের িদেলন।  
 
 এই জায়গােত এেস ব াসেদর তাঁর কাব   িতভােক উজার কের িদেয়েছন। আমরা এটা  মেনই চলিছ  য ভাগবত 
ব াসেদেবরই রচনা। ব াসেদেবর রচনা  কেদেবর মুখ  থেক িনঃসৃত হে , িযিন জ িস  ত াগী স  াসী। এই িজিনষ 
ক নাই করা যায় না। ব াসেদব িযিন এত বড় একজন ঋিষ, তাঁর স ান  কেদব জ জাত স  াসী, িতিন অেনেকর 
সামেন,  যখােন সারা ভারেতর বড় বড় মুিনর ঋিষেদর সমাগম হেয়েছ,  সখােন  গাপীেদর রাসলীলার এই দৃে র বণ  না 
করেছন। কত উ  আধ াি ক ভাব হেল এই সংেযাগটা হেত পাের। মা ষ এ েলা িচ া করেত পােরনা। সাধারণ মা ষ 
দৃি েত  ীকৃ   গাপীেদর সােথ নর-নারীর   মলীলা করিছেলন। িক  তা নয়। রাসলীলা অত   উ  আধ াি ক ভাব। 
 
  গাপীেদর যিদ িঠক িঠক  ীকৃে র  িত পূণ   সমপ ণ থাকত তাহেল িক   সৗভগমদং,  সৗভােগ র মদ আসত না। 
যখন িঠক িঠক একা   বাধ হয় তখন  দয় পিরপূণ   হেয় যায়।  দেয়র এই পিরপূণ  তা  থেকই অপেরর  িত ক ণার 
ভাব, মােন সবার  িত ভােলাবাসা, সবাইেক সংর ণ  দওয়ার ভাব আেস, সবার  িত মাতৃভাব এেস যায়।  গাপীেদর 
মেধ  এই ভাবটার অভাব িছল। এই ভাবটােক পূণ   করার জ   ীকৃ  অ ধ  ান করেতই  গাপীেদর অ েরর মেধ  তী  
ছটফটািন    হেয়  গেছ। িক  অ  িদেক ভগবােনর  িত ভােলাবাসা কােক বেল  সখােন  গাপীেদর ধাের কােছ কাউেক 
িনেয় আসা যােব না। ঠা রও ভি র তুলনা করেত িগেয় বাের বাের  গাপীেদর কথা বলেছন, ভি  হল  গাপীেদর।  
 
  গাপীেদর এখন িক রকম অব া? কিরণ  ইব যথূপ  , হািতরা দলব  হেয় চলােফরা কের। হািত একা হেয় 
যাওয়া মােন জংলী হািত হেয়  গল। যূথপিত, পু ষ হািত যিদ দেলর মেধ  না থােক  মেয় হািত, গিজনী তখন ছটফট 
করেত থােক।  গাপীেদর হি নীেদর মত দশা হেয়  গল। িক  ঐ ছটফটািনেত ভগবােনর  িত এখন তােদর  ভতেরর  য 
ভাব, ভি , ভােলাবাসা সব  বিরেয় আসেছ। গত া রাগি তিব েমি ৈত- ম েনারমালাপিবহারিব ৈমঃ। আি  িচ াঃ 
 মদা রমাপেত-  া া িবেচ া জগৃ  দাি কাঃ।।১০/৩০/২। িবরহ ালায়  গাপা নরা দ  হেয় যাে , এই ছটফটািনর 
ফেল তাঁেদর অেনক েলা ভাব  কািশত হেত    কেরেছ।   ৗ  িমথুেনর সময় বা ীিক যখন  দখেলন ব ােধর তীের 
পু ষ   ৗ  িনহত হেয়  গেছ তখনই তাঁর অ ঃ ল  থেক একটা তী  পীড়া  বিরেয় এল।  সই পীড়া  থেকই একটা 
কিবতা  বিরেয় এল।  সখান  থেকই কােব র জ ।  ীকৃে র িবরেহ  গাপীেদর এখন পীড়া হেয়েছ। এই পীড়ােত তােদর 
 ভতর  থেক অেনক নতুন রকেমর ভাব  বিরেয় আসেছ,  যটা ক না করা যায় না। জগত যখন  চ  ধা া আর আঘাত 
িদেয় যত ণ এেকবাের নািড়েয় না িদে  তত ণ  ভতর  থেক আধ াি ক ভাব আসেব না। মা ষ যখন জীবেন আঘােত 
জজ িরত হেয় িবপয   হেয় পেড় তখনই তার  ভতেরর ভাব েলা  বিরেয় আেস। বা ীিক যখন পাখীর মৃতু েত  য তী  
ব াথা অ ভব করেছন তখন তাঁর  ভতের  য কাব  িছল  সটা  বিরেয় এেসেছ। যার  ভতের যা ভাব আেছ ঐ অব ায়  সই 
ভাবটা  বিরেয় আসেব। যার  ভতের আধ াি ক ভােব আেছ  স আধ াি ক পেথ চেল যােব। এখােন  গাপীেদর মেধ  
 ীকৃে র ভাব িছল।  ছাটেবলা  থেক কৃ েক  দেখ  দেখ কৃে র ভােব রি ত হেয়  গেছ। এই িবরহ  ালায় তােদর তাই 
কৃে র ভাবটাই  বিরেয় এেসেছ। 
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  ীকৃ ভােব আেবেশ তারা  ীকৃ   য ভােব চলেতন  সই ভােব চলেছন।  ীকৃে র চলন িছল হািতর মত। হািত 
একট ু   িক চােল চেল, ডান িদক বাম িদক একটু  েল  েল চেল।  মেয়েদরও বলা হয় গজগািমনী। গজগািমনী হল     
চলন। এইভােব  ীকৃে র যা িকছ,ু   মুমধুর হািস, িবলাসপূণ   কটা পাত, তাঁর মেনাম ু বাক ালাপ, িবিভ   কার লীলা 
 খলা সব  গাপীরা নকল করেত লাগেলন। িতিরশ অধ ােয়র এই ি তীয়   াকিট খুব মারা ক   াক, এই জায়গােত এেস 
আসল নকল একাকার হেয় যায়। যারা  কৃত   িমক ভ  তাঁরা তাঁেদর ভােবর মত আচরণ কেরন, আবার তাঁেদর 
 দখােদিখ যারা নকল ভ   স েলােক নকল করেত    কের  দয়।  ামীজীও  ব বেদর এই ধরেণর অেনক িকছুর িন া 
করেতন। কথামৃেত পাওয়া যায়, ঠা েরর শরীর যাওয়ার পর ঠা েরর িশ রা বরানগর মেঠ  কউ  েয় আেছন,  কউ 
পায়চাির করেছন।  সখােন তাঁরা ঠা েরর নকল করেছন। তার মেধ  একজন বলেছন ঈ র দশ ন হল না গলায় ছুির িদই। 
পাশ  থেক একজন বলেছন ‘পােশই রাখা আেছ িনেয়  ননা’। একজন এই মজা করা িনেয় আপি  করােত  ামীজী 
বলেছন ‘মজা করেত  গেল আপনােক িনেয় করব নািক! মজা করেত হেল তাঁেক িনেয়ই করব’। ইয়ং  ছেলেমেয়রা িফ  
িহেরা িহেরাইনেদর নকল কের। আবার মথুরা বৃ াবনধােম সবাই  ীরাধা আর  ীকৃ েকই নকল কের। তাঁেদর মেধ  
আধ াি ক ভাব আেছ। িক  কীত ন ও নৃত ািদর সময় অেনেকর মেধ  নকল ভাব েলা চেল আেস, এ েলা খুবই 
িবপ নক। িক  এখােন  গাপীরা এেকবাের  ীকৃে র ভােবেত লীন হেয়  গেছন। মন,  াণ, ইি য় যাবতীয় যা িকছু আেছ 
সব  ীকৃে র মেধ  িনিব  হেয় আেছ। 
 
 ভাগবেতর এই িতিরশ অধ ােয়র িতন ন র   ােকর ভাবেক ঠা রও উে খ করেতন। গিতি তে  ণভাষণািদষু 
ি য়াঃ ি য়   িত ঢ়মূত  য়ঃ। অসাবহং ি ত বলা দাি কা  েবিদষুঃ ক ৃিবহারিব মাঃ।।১০/৩০/৩।  গাপীেদর 
ি য়তম  ীকৃে র সম  ভাব  নেম এেসেছ তাঁেদর শরীেরর অে , চলেন বলেন, কথাবাত ায়, হািসেত।  ীকৃে র মতই 
পদে প,  ীকৃে র মতই কথা বলা,  ীকৃে র মতই হািস, চাহিন। এর ফেল মাঝখান  থেক  গাপীরা িনেজেদর পিরচয় 
ভুেল  গেছ, তাঁেদর আিম  বাধটাই উধাও হেয়  গেছ। একট ুআেগই  গাপীেদর মদ হেয়িছল আমার মত  সৗভাগ বতী  কউ 
 নই কারণ আিম আমার  ােণর ি য় ক ৃেক  পেয়িছ।  ীকৃ ও  গাপীেদর মাঝখান  থেক অ িহ  ত হেয়  গেলন। কৃ  
  েম  গাপীরা এমন ডুেব আেছ আর  সই অব ােতই  দখেছন ক ৃ  নই। িক   ীকৃে র এই অ পি িতেক স  করেত 
না  পের সবাই িমেল  ীকৃে র যাবতীয় ভাব িলেক নকল করেত    করেলন। অসাবহং ি ত বয়া দাি কা, এই ভাব 
এমন হেয়  গেছ  য তাঁরা বলেত    কেরেছন আিম কৃ  হেয়িছ। ঠা র খুব মন িদেয় ভাগবত  নেতন। রাসলীলার এই 
ভাব ঠা েরর মেধ   বল ভােব  দখা  গেছ।  গাপীেদর বণ  না করেত িগেয় কথামৃেত ঠা রও বলেছন  গাপীেদর  ীকৃে  
এমন ত য় হেয়িছল  য তাঁরা িনেজেদরেক কৃ  মেন করত, আিম কৃ  হেয়িছ। অৈ ত পেথর যাঁরা সাধক তাঁেদরও এই 
ভাবটাই চেল আেস অহং   াি । অহং   াি র ভাবটা িচর ায়ী ভাব। িক  এখােন রাসলীলােত এটা সামিয়ক।  িফেদর 
সাধনােতই এই ভাব পাওয়া যায়,  স আ া এক হেয়  গেছ। আিম আর আমার ই  এক, এই ভাবটা সাধনার খুব উ তম 
অব া। িক  আমােদর মাথায় রাখেত হেব এই ভাবটা সামিয়ক। িক  যাঁেদর  ান লাভ হয়, কেঠািপনষেদ  যটা বলেছন 
...স  মাদেত  মাদনীয়ং িহ ল  া, অহং   াি  এই ভাবটা এেকবাের  ায়ী। এখান  থেক তাঁর আর কখন পতন হয় না। 
 

 এই ভাব যখন এেস  গেছ তখন  গাপীরা এক অপেরর সােথ গলা িমিলেয় উৈ ঃ ের  ীকৃে র  ণগান করেত 
   কেরেছন। আনে  অ  জগেত সবাই িবচরণ করেছন।  ধ ুতাই নয়, তাঁরা সবাই কৃ    েম ম । হির রস  পয়াল 
িপেলের অবধূত, হির রেসর  পয়াল পান কের সবাই ম  হেয়  গেছন। ম  হেয় তাঁরা  ে   ে   ীকৃ েক অে ষণ 
করেছন। মেন করেছন এই  ে র আড়ােল হয়েতা  ীকৃ  লুিকেয় আেছন। গান কের যাে  আর কৃ েক খঁুেজ যাে ন, 
 গাপীরা জােনন কৃ   কাথাও যােবন না, িতিন এখােনই হয়েতা  কাথাও লুিকেয় আেছন। এখােন ব াসেদব িক   র 
বলেছন  ীকৃ   তা ভগবান, ভগবান  কাথায় যােবন! িতিন  তা জড়- চতন সম  পদােথ  র  ভতের ও বািহের আকােশর 
মত সব দা অচ ল ব াপক েপ অবি তই আেছন। িতিন  গাপীেদর কাছ  থেক অ ধ  ান হেয়  গেছন,  চােখর দৃি েত  নই 
িক   সটা  তা অহ ােরর আবরণ এেস  গেছ বেল  দখেত পারেছন না। এটাই হল কাব  আর ধম  ে র তফাৎ। এটাই 
যিদ  কান বড় কিব বা সািহিত েকর রচনা হত তখন  সখােন এর বণ  না করেত করেত     কের আধ াি ক ত েক ঢ ুিকেয় 
িদেতন না। যাঁরাই জেড়র পূেজা কেরন,  সৗ েয র পূেজা কেরন তাঁরা  কান িদন আধ াি ক পু ষ হেত পারেবন না। 
উে া িদক  থেক আধ াি ক প ুষ কখনই জেড়র পূেজা কেরন না, স ানও  দন না।  দয়রাম যখন ঠা রেক  দখাে ন 
‘মামা! এই হল লাটসােহেবর বািড়’। ঠা র বলেছন ‘আিম  দখলাম ইেটর িঢিপ’। ঋিষ যখন রাসলীলার বণ  না করেছন 
তখন সব িকছুর বণ  নাই করেছন,  গাপীরা কত   র,  সই রাত কত মেনারম, তাঁেদর নাচ-গান কত মধুর। িক  
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তারপেরই মাঝখােন ঢ ুিকেয় িদেলন প  ুরাকাশবদ রং বিহভূ  েতষু স ং পু ষং ব তী  । এই জগেত যাবতীয় যা িকছু 
আেছ তার সব িকছুেত তার বাইেরও তার  ভতেরও িতিন আকাশবৎ। আকাশ মােন ঈথার পািট  েকল    যখান  থেক সব 
িকছুর সৃি  হেয়েছ।  যমন এই  বাতল, এই  বাতেলর  ভতেরও আকাশ বাইেরও আকাশ। আিম বলেত পাির  বাতেলর 
 ভতের  তা জল আেছ।  া,ঁ জলটাও আকােশর পািট েকল িদেয়ই িনিম ত। একটা ঘিটেক যিদ গ ায় িনেয় িগেয় ডুিবেয় 
 দওয়া হয় তখন ঘিটর বাইেরও গ া জল  ভতেরও গ া জল। িঠক  তমিন আকাশ সব িকছুেক ব   কের আেছ। জেলর 
এেককিট পািট েকেলর বাইেরও আকাশ আেছ আর জেলর  ভতেরও আকাশ আেছ। আকাশ ছাড়া  কান িকছ ু থাকেত 
পােরনা। আ া িঠক  সইভােব সব িকছুর বাইেরও আেছন  ভতেরও আেছন। আ া আর ভগবান এক। যা িকছু আেছ সব 
িকছুেত িতিনই ব  ।  

 

 ব াসেদব বলেছন, িতিন সব িকছুেত ব  , রাসলীলার ঐ জায়গােত যত পাথেরর টুকেরা আেছ তার মেধ ও িতিন 
আেছন তার বাইেরও িতিনই আেছন, যত গাছপালা আেছ তার  ভতেরও িতিন তার বাইেরও িতিন আেছন।  সখােন 
 গাপীরা িক করেছন? প  ু,  ছাট  ছাট  য    িদেয়    আেছ  সখােন িগেয় তােদর  ীকৃে র কথা িজে স করেছন। 
এমন কৃ ে েম ম  হেয় আেছন  য তােদর সবাইেক িজে স করেছন ‘ তামরা আমার ক ৃেক  দেখছ  কাথায়  গেছ?’ 
িক  তার আেগ ব াসেদব শত  লািগেয় িদেয়েছন িযিন ভগবান, িযিন সব ব াপী িতিন যােবনটা  কাথায়, তাঁর কথা  কাথায় 
িজে স করছ? আমরা মি ের িগেয় ঠা রেক খঁুজিছ, মসিজেদ িগেয় খঁুজিছ, স  কবীরদাস বলেছন  মাঁক কাঁহা ঢ ুে া ম ায় 
 তা  তের পাস  ,ঁ ওেগা তুিম আমায়  কাথায় খঁুজছ, আিম  তা  তামার  ভতের বেস আিছ। িঠক এই ভাবটা ব াসেদব 
এইখােন িনেয় আসেছন। এরপর ব াসেদব পুেরা কাব  রেস  নেম যাে ন। এখােন আবার বা ীিকর খুব  ভাব  দখেত 
পাওয়া যায়। বা ীিক রামায়েণ  ীরামচ  যা িকছু  দখেছন, হিরণেক  দখেছন, গাছ  দখেছন, পাহাড়  দখেছন সবাইেক 
িজে স করেছন  তামরা িক আমার সীতােক  দেখছ। িজে স করার সময় সীতার বণ  না কের যাে ন, আমার সীতােক 
এই রকম  দখেত, এই রকম ফুেলর সাজ করত ইত ািদ। এখােনও িঠক  সই রকমই ভােব  গাপীরা তাঁেদর ি য়তমা 
কৃে র কথা িজে স কের যাে ন। দৃে  বঃ কি দ       ে াষ  না মনঃ। ন সূ গ েতা   া 
  মহাসাবেলাকৈনঃ।।১০/৩০/৫। এেককটা গােছর নাম কের বলেছন,  হ বটবৃ !  তামরা িক  সই ন  ন ন 
 াম  রেক  দেখছ িযিন তাঁর িমি  হািস আর দৃি পােত আমােদর মনেক হরণ কের িনেয়েছন?  গাপীেদর মেনর 
অব ােক এখােন কািব ক  শলীেত বণ  না করা হে । এই রকম ভােব িব ৃত ভােব  গাপীেদর এই মেনর অব ােক বণ  না 
করা হেয়েছ। একটা জায়গায় গাছপালােদর খুব ক ণ  ের বলেছন ‘ তামােদর জ   তা পেরাপকােরর জ ই হেয়েছ। 
 ীকৃ  িবনা আমােদর জীবন শ ূময়, তাঁর িবরেহ আমােদর  চতনা লু  হেত বেসেছ।  তামরা দয়া কের আমােদর বেল 
দাও,  কা   পেথ  ীকৃ   গেছন,  কা   পেথ  গেল  ীকৃে র সাি ধ  পাওয়া যােব’। িহ ীেত খুব   র একটা  দাঁহা 
আেছ ত বর ফল নিহ খাত  াঁয় সেরাবর িপ নিহ পািন। বৃ  িনেজর ফল কখনই খায় না আর পু র িনেজর জল কখনই 
পান কের না। িঠক  তমিন সাধু স  াসীেদর  য শরীর ধারণ  ধু অপেরর  সবার জ ই,  কান িকছুেতই িনেজর  কান  াথ   
থােক না।  গাপীরা এই কথাই বলেছন,  হ বৃ   তামরা  তা িনেজর জ  িকছুই কর না, যা কর অপেরর জ ই কর। 
 তামরা ফল দান কর, শীতল ছায়া দাও, কাঠ দাও। আমােদর জ  একটু পেরাপকার কেরা না, একট ুবেল দাও না 
আমােদর  াণনাথ কৃ   কান িদেক  গেছন। এই কথা েলা িবরেহর  য িক গভীর মম  শ ী অিভব ি , আমােদর অ ধাবন 
করা সিত ই অসাধ । একশ িক  দড়শ বছর আেগ িঠক এই মানিসকতা িনেয় যিদ এই রাসলীলার আেলাচনা আমরা 
করতাম, আমরা হয়েতা তখন অতটা বুঝেত পারতাম না। িক  ঠা েরর আিবভ ােবর পর তাঁর সাধনার  য ইিতহাস এখন 
আমােদর কােছ এেসেছ,  সখােন পির ার  দখা যাে  িতিনও িঠক এই ভােবরই পিথক িছেলন, ঠা েরর জীবেন 
 গাপীেদর এই ভাবই পুনারািভনীত হেয়েছ।  ধু তাই নয়, পরবিত   কােল আগত ভ েদর কােছ িতিন তাঁর সাধনজীবেনর 
কথা বলেছন,  যটা কথামৃেতর পাতায় িলিপব  হেয় আেছ,  সখােন যখন িতিন  গাপীেদর  সে  িকছ ুবলেছন তখন িতিন 
ভােব িব ল হেয়  যেতন, অ ধারায় তাঁর ব  িস  হেয়  যত, এতই উ  ভাব। যারা ঈ েরর জ     ফাঁটা  চােখর জল 
 ফেলিন, তােদরেক ঈ র িবরেহ  দেয়র  ালা  বাঝান অস ব।  ী ান পর রােত Dark night of the soul নােম 
একটা অব ার কথা বলা হয়, ঈ র দশ েনর আেগ সাধেকর মেন হয় ঈ র  যন তােক  ছেড় িদেয়েছন। তখন  য 
ছটফটািনটা হয় িঠক  সই অব ার কথা কিব এখােন িনেজর মত বণ  না করেছন।  

 

  সই রকমই একটা বণ  না করেছ প ৃেতমা লতা বাহূনপ াি  া বন েতঃ নূনং তৎ করজ  ৃা িব ত ুৎ 
পুলকানােহা।।১০/৩০/১৩। পৃ েতমা লতা বাহূ, এই লতা েলা বৃে র শাখা বা  িলেক িনেজর পিত  প  ভেব ভুজপােশ 
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জিড়েয় আেছ। িক  লতােদর  য আন  হে   সটা ব ৃেদর জিড়েয় রাখার জ  হে  না,  ীকৃ  নখ িদেয় এই লতােদর 
 শ  কেরিছেলন,  সইজ  এেদর এই  রামা  হে । এখােন অথ  হল, যা ব  িনেজর  ী  মে য়ীেক বলেছন মা ষ 
যখন  কান িকছুেক ভােলাবােস তখন  সই ব র জ  তােক ভােলাবােস না,  সই ব র মেধ  আ দশ ন কের  সইজ  
ভােলাবােস। িঠক  তমিন আমরা  য আন  পাই  সই আন  কখন ব  িদেয় আেস না, তার মেধ  িদব  ভাব না থাকেল 
 সই আন  আেস না।  বলড়ু মেঠ িখচুির  সাদ  খেয়  য আন  হয়  সটা িখচুিরর জ  হে  না, ওেত ভগবােনর িদব  
 শ  আেছ বেলই ঐ আন টা অ ভব হে ।  য জায়গােত আধ াি ক ভাব জিড়েয়  নই  সই জায়গােত  স সব সময়  য 
আন টা পায়  সই আন টা সীমাব  থােক, ঐ সীমাটােক ছািড়েয়  যেত পােরনা।  সই কথাটাই আমােদর ব াসেদব 
বলেছন, মা েষর কথা  তা অেনক দূের এমন িক লতা   ািদরও  য আন  হে   সটা তার ি য়তম  য বৃ  তােক  য 
জিড়েয় রেয়েছ বেল পাে  তা নয়। আধ াি ক ব াপারটা এখােন রেয়েছ কারণ  ীকৃ  তােক  শ  কেরেছন।  ীকৃ  
ওখােন গ  চড়ােতন,  গাপ বালকেদর সােথ  খলাধূলা করেত িগেয় কখন সখন তােদর  শ  কেরেছন বা  সই রাি েতই 
িতিন এেদর  শ  কের থাকেত পােরন।  ীকৃ  এখােন িনয়িমত আসেতন। 

 

  গাপীরা এইভােব পর র নানা রকেমর কথাবাত া বলেত বলেত,  ীকৃে র  ণগান করেত িগেয় এেদর ভাবটা 
আর গাঢ় হেয় উেঠেছ। এেকই তারা  থম িদন  থেক  ীকৃ েক ভােলাবাসত,  সই ভােলাবাসার ধনেক আজ অ র  ভােব 
কােছ  পেয়েছন, িক  মাঝখান  থেক  ীকৃ  হেয়  গেলন উধাও।  থেম  তা তারা  ীকৃে র চলন, হািস, কথাবলা নকল 
করেত থাকল। এ েলা করেত িগেয় তােদর ছটফটািনটা আরও  বেড়  গেছ। এবাের এই ছটফটািনর দাপেট সবাই  ীকৃ  
 ছাটেবলা  থেক যত লীলা কেরিছেলন, তারা এখন এক অপেরর সােথ  সই লীলা েলা অিভনয় করেত    কেরেছন। 
 যমন একজন পূতনা হেয়  গেছন, আেরকজন ক ৃ হেয় তার বুেক মুখ  রেখ  যন তােক বধ করেত যাে ন। 
ক ৃরামািয়েত    ত ু গাপায়    কা ন। বৎসায়তীং হি  চা া তৈ কা ত ুবকায়তী  ।।১০/৩০/১৭।  কউবা বলরাম 
হেয়  গেছন,  কউবা  গাপেগাপী হেয়  গেছন, আবার  কউবা বকা র,  কউবা বৎসা র হেয়  ীকৃে র লীলার অিভনয় 
করেছন।  ছৗ নােচ ধম ীয় কািহনী িনেয় করা হেলও তার মেধ  ঐ আধ াি ক ভাব থােক না, িক  এখােন সবাই 
সিত কােরর ঐ ভাব িনেয় আেছন।  ীকৃ  যখন  গাবধ  ন পব ত ধারণ কের  য ভােব সবাইেক আ াস িদেয়িছেলন িঠক 
 সইভােব  জেগাপীগণ বলেছ ‘ হ  জবাসী!  তামরা ভয়  পও না। এই ঝ া  থেক বাঁচানর পথ আিম  পেয়  গিছ’।  

 

 এইভােব অিভনয় করেত করেত এিগেয়  যেত  গাপীরা হঠাৎ পূিণ  মার ি   মেনারম আেলােত মািটর ধূিল পেথ 
 ীকৃে র পদিচ   দখেত  পেলন। ঐ আেলােতও তাঁরা     দখেত পাে ন পদিচে   জা, প , চ , ব , অ ুশ, যব 
ইত ািদর িচ  পােয়র ছােপ রেয়েছ। তার মােন  ীকৃ  এই িদক িদেয়ই  গেছন।  জ ািতষ শা  ভারেত  ই রকেমর, 
একটােক বলা হয়  জ ািতষ িবদ া আেরকিটেক বলা হয় সামুি ক িবদ া। হ েরখা িবচার করাটা সামুি ক িবদ া। আমােদর 
পর রােত পি তরা সামুি ক িবদ ােক  কান      দন না। সামুি ক িবদ া ভারেত পা াত  জগৎ  থেক এেসেছ। িকেরা 
নােম একজন পা াত   জ ািতিষ িছেলন, িতিনই এই িবদ ােক এিগেয় িনেয়  গেছন। িক  এখােন  যটা বলা হে  এটাই 
িঠক িঠক  জ ািতষ শা । ভারেত  জ ািতষ শাে  কখন হােতর  রখা িদেয় িবচার করা হয় না। হােতর  রখা িবচার করা হল 
সামুি ক িবদ া ভারেতর পি তরা এটােক অ সরণ করেতন না। িক  মাঝখান  থেক পা াত   দশ  থেক সামুি ক িবদ া 
আর ভারেতর  জ ািতষ িবদ া এই  েটােক িমিলেয় জগািখচুির বািনেয়  দওয়া হেয়েছ। পা াত   জ ািতষ িবদ া, সামুি ক 
িবদ া আর  জ ািতষ িবদ া এই িতনেটই পুেরা আলাদা িবদ া। ভারেতর িঠক িঠক  জ ািতষ িবদ া হল এই িচ  িলেক 
িবচার করা। নবজাতক িশ র শরীেরর িবিভ  অে  িক িক িচ  আেছ তাই  দেখ তার সব িকছ ুিবচার করাটাই ভারেতর 
 াচীন  জ ািতষ িবদ ার অ গ ত।  যমন শরীেরর িবিভ  জায়গায় িতল থাকেল িবিভ  অথ   হয়। যারা রাজপু ষ হন তাঁেদর 
পােয়র নীেচ িকছু িকছ ু িচ  থােক, হােতও িকছু িকছ ু িচ  থােক।  জ ািতষ পি তেদর মত িছল িযিন অবতার হন তাঁর 
পােয় এই িচ  েলা থাকেব,  যটা এখােন  ীকৃে র পােয়র ছােপ ল   করা যাে ।  

 

বাম ােত যখন বৃিটশ  স রা য ু করেত এেসিছল িজম করেবট তােদর   িনং িদেয়িছেলন। পােয়র ছাপ  দেখ 
িবিভ  তথ  আিব ার করার িবদ াটা িজম করেবট খুব ভােলা জানেতন। িজম করেবট  দখাে ন, একটা রা া,  সই 
রা াটােক অব ই ধুেলা রা া হেত হেব। ধুেলার উপর পােয়র ছাপ  দেখ বলেত হেব কত জন  স  এই রা া িদেয় 
 গেছ। এেত শ র পে র কত  স বল  সটা বেল  দওয়া যােব। তারা  দৗেড়  দৗেড়  গেছ, না মাচ   করেত করেত  গেছ 
 সটাও বেল  দওয়া যােব। তারা কত ওজেনর মালপ  িনেয়  গেছ, কত  লাক আেছ সব িহসাব এেকবাের পির ার কের 
বেল িদেতন। এ েলা পেড় সিত ই খুব অবাক লােগ। এর ব াখ াটা িজম করেবট অেনক পের িদেয়েছন। বাম ার যুে  এই 
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িবদ াটা খুবই কােজ  লেগিছল। এখােনও ভগবােনর পােয়র ছােপর কথা বলা হে । িক  এই িচে র ব াপারটা এটাই হল 
ভারতীয়  জ ািতষ শা । 

 

  গাপীরা  তা  থেম  দেখ বলেলন এটা  তা  ীকৃে র পােয়র ছাপ। তারপেরই বলেছন এখােন  তা  মেয়র 
পােয়র ছাপও আেছ।  ক  সই নারী  য  ীকৃে র সে   গেছ। অনয়াহহরািধেতা নূনং ভগব   হিররী রঃ। যাে া িবহায় 
 গািব ঃ  ীেতা যামনয়   রহঃ।।১০/৩০/২৮।  ীকৃ  যাঁেক িনেয়  গেছন ইিন অব ই ভগবােনর সব  ে   আরািধকা। 
এখােনও  গাপীরা এক েণর জ ও ভুেল যাে ন না  য  ীকৃ  ভগবান। ভগবান আমােদর  ছেড় িদেয় একজনেক যখন 
িনেয়  গেছন িন য়ই উিন  ীকৃে র     আরািধকা। িক  এখােন   ােক বলা হে  অনয়াহহরািধেতা, কৃ  যােক খুব 
ভােলাবােসন। অনয়াহহরািধেতা  ক  ভােবই ব াখ া করা যায়, ক ৃ যাঁেক খুব ভােলাবােসন বা িযিন কৃ েক খুব 
ভােলাবােসন। তখন একজন বলেছন  ীকৃ   তা ভগবান, িতিন সব পাপ হরণ কেরন আর   া, িশব, ল ীেদবী এনারাও 
 ীকৃে র পােয়র রজ অে  লাগান, আিমও তাই এই পােয়র রজ লাগােবা। এই বেল  সই  গাপী পােয়র ছােপর ধুেলা 
মাথায় ধারণ করেছন। অ  একজন বলেছন যাই বেলা ভাই, এই কৃে র পােয়র ছােপর পােশ অ  এক নারীর পােয়র 
ছাপ  দেখ আমার  দেয় বড়  ালা অ ভব হে । চল আমরা একট ু খাঁজ কের  দিখ  ক  সই ভাগ বতী ললনা। 

 

     কেদব পরীি ৎেক বলেছন –  গাপীরা যখন এিগেয় যাে ন তখন তাঁরা অেনক রকম িচ   দখেছন। একটা 
জায়গায় এেস একজন  গাপী সবার দৃি  আকষ  ণ কের বলেছন ‘এই  দেখা  দেখা, এই জায়গােত কৃে র পােয়র ছােপর 
মািটটা ধেস  গেছ। তার মােন িন য়ই  য  মেয়িট  ীকৃে র সে  আেছন তাঁেক িতিন কাঁেধ তুেল িনেয়েছন,  ীকৃে র 
ওজন  বেড়  গেছ বেল এখানকার মািটটা ধেস বেস  গেছ’। এই কথাটা িজম করেবটও বেলেছন। আর এইখােন পােয়র 
ছােপর সামেনর িদেকর মািটটা  বশী ধেস আেছ। তার মােন এখােন  য ফুেলর গাছ আেছ, িন য়ই  সই  মেয়িটর জ  
কৃ  পােয়র সামেনর িদকটা  চেপ উঁচ ুহেয় দাঁিড়েয় ফ ুল পাড়িছেলন। এই  দেখা পােয়র ছাপটা  কমন পাে   গেছ। 
ব াসেদেবর িক গভীর পয েব ণ  মতা িছল এখােন  সটা খুব   র  বাঝা যায়। ব াসেদব এইভােব বণ  না কের বলেছন 
 রেম তয়া চা রত আ ারােমাহপ খি তঃ। কািমনাং দশ  য়    দ ং  ীণাং  চব  রা তা  ।।১০/৩০/৩৫। এই   ােক 
ব াসেদব আবার আধ াি ক ভাবেক িনেয় আসেছন। পরীি ৎেক  কেদব বলেছন ‘পরীি ৎ! িযিন অখ  সি দান , িযিন 
আ ারাম, আ ারাম মােন িযিন িনেজর আ ােতই আনে  থােকন, তাঁর িকছুই  েয়াজন হয় না। িতিন  কন  কান 
 মেয়েক ভােলাবাসেত যােবন। অপূণ  তার ভাব যার মেধ  আেছ তেবই  স কাউেক ভােলাবাসেত যােব। আ কাম  কা 
 ৃহা, যাঁর সব কামনা বাসনা পূণ   হেয় আেছ, তাঁর িকেসর জ   ৃহা হেব!  

 

 একজন  লখক বণ  না িদে ন ই া ুল শহের তুষারপাত হে । একজন ব ুর বািড়েত িগেয়  দেখ ব  ুবািড়েত 
 নই।  লখক  সখােন খুব   র একটা কথা বলেছন A man leaves his home he must be a very unhappy 
person, বািড়  ছেড়  ক চেল যায়?  য অখুশী। আমার বত মান অব ায় যিদ খুশী না থািক তেবই  তা আিম বািড় ছাড়ব। 
এই ম ুেত  আমরা এখােন সবাই বািড়  ছেড় চেল এেসিছ। কারণ আমরা অখুশী, অখুশী বেলই বািড়  ছেড় এখােন শা  
অধ য়ণ করেত এেসিছ। আমরা জািন এই শা  পড়ােত আন  অেনক  বশী  যটা আিম বািড়েত বেস পােবা না।  ী  কন 
বােপর বািড়েত  যেত চায়? কারণ   ড় বািড়েত  স অখুশী। আর িবেয়  কন কের? বােপর বািড়েত অখুশীেত আিছ। মা ষ 
তখনই তার বািড় ছােড় যখন  স খুশী থােক না। আর যখন মুষল ধাের বৃি  পড়েছ আর  সই সময় যিদ  কউ বািড়  থেক 
 বিরেয় যায় তখন বুঝেত হেব  স খুবই অখুশী।  কান স  াসীেক যিদ িজে স করা হয় আপনার বািড়  কাথায় িছল? 
স  াসী তখন এই  ে র িক উ র  দেব। বািড় এমনই  ঃখদায়ক িছল  য স  াসী  সটােক িচরিদেনর মত  ছেড়  বিরেয় 
এেসেছন।  য িজিনষটােক িচরতের  ছেড়  বিরেয় এেসেছন তার  কান কথা স  াসী মেন রাখেবন আর অপরেক বলেত 
যােবন! বািড়টা যিদ  খদায়ক হত তাহেল স  াসী ওখােনই থাকেতন। মা ষ অখুশী না হেল বািড় ছােড় না। স  াসীরা 
এমনই অখুশী  য তাঁরা িচরতেরর মত বািড়  ছেড় চেল আেসন। িক  ভগবান হেলন আ ারাম, তারঁ অখুশী হওয়ার  কান 
  ই আেস না। তাই িতিন যােবনটা  কাথায়? ভগবান পূণ   আ ারাম, িতিন আবার একটা  মেয়েক কাঁেধ তুেল ফ ুল 
পাড়েবন, এটা কখন হেত পাের! তাহেল িতিন িকেসর জ  এ েলা করেলন? এই  য এখােন বলেছন অনয়াহহরািধেতা 
নূনং,  েটা অেথ  ই হেত পাের,  মেয়িট  ীক ৃেক খুব ভােলাবােস বা কৃ  যােক আরাধনা করেছন, ক ৃ যােক 
ভােলাবাসেছন। এটাই পরবিত  কােলর ভি  শাে  হেয়  গল  ীরািধকা। অথচ পুেরা ভাগবেত আমরা  কাথাও  ীরাধার 
উে খ পাইনা।  ীরাধা একমা  চির ,  য চির েক সম  িহ রা পূেজা করেছ িক  িহ  ধেম র মলূ শা   ে   কাথাও 
 ীরাধার অি  ই  নই।  সইজ  জগ াথ ধােম  ীরাধা  নই।  ারকােতও রাধা অ পি ত। রাধা হেলন মথুরা ব ৃাবেনর। 
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িক  ভারেতর জনমানেসর মেধ  রাধা এখন এমন গভীর ভােব ঢ ুেক  গেছ  য, কৃে র নােমর সােথ একসােথ রাধার নাম 
উ ারণ হয়,  কাথাও রাধাকৃ ,  কাথাও রাধােগািব  ইত ািদ।   

 

 এখন    হে   ীক ৃ হেলন পূণ কাম, িক  িতিন ওই রকম করেত  গেলন  কন? তখন এই   ােকর ি তীয় 
লাইেন বলেছন কািমনাং দশ য়    দ ং  ীণাং  চব  রা তা  । যারা কামী পু ষ তারা িকভােব নারীেদর জ  িনেজেদর 
দীনতার মত আচরণ কের এইটােক  দখাবার জ   ীকৃ  এই ধরেণর ব বহার করেছন। এই  দেখা কামী পু ষরা 
 মেয়েদর সামেন িক রকম হাতেজাড় কের পেড় থােক আর  মেয়েদর কথায় ওঠেবাস কের। আর তার সে   দখাে ন 
 মেয়রা িক রকম  িটল হয়, এখােন সং ৃেত শ টা হল  রা তা  , এটােক  দখােনার জ  ভগবান এই  খলাটা রচনা 
কেরেছন। এখােন  খলাটা  েটা অংেশ হে ।  থম অংেশ  ীকৃে র িযিন আরািধতা  ীকৃ  তাঁেক িনেয় সবার মাঝখান 
 থেক উধাও হেয়  গেছন। তারপর িতিন  সই আরািধতার সে   খলা করেছন, তাঁেক কাঁেধ কের ফুল পাড়েছন। এখােন 
রাধার নাম  কাথাও  নই,  ধু শ টা আেছ। আসেল ব াসেদব যখন এই রাসলীলা রচনা কেরেছন তখন একটা িবেশষ 
পেয় টেক তুেল ধরার জ  এই অংশটা রচনা কেরেছন,  যটােক পেরর িদেকর  লখক কিবরা ভি শাে  নাম িদেয় দাঁড় 
কিরেয়েছন। বািক  গাপীরা  ীকৃ েক খঁুেজ  বড়াে ন, আর এিদেক  ীকৃ  তােদর  ছেড় িদেয় যােক সে  কের িনেয় 
 গেছন, এইবার তার অহ ারেক আর  ক সামলােব। এর আেগ বলা হেয়িছল  গাপীেদর অহ ার, আমােদর মত 
 সৗভাগ বতী এই জগেত আের  কউ  নই। আর একিট  য  মেয়েক সে  িনেয়  ীকৃ   বিরেয়  গেলন, তার আর 
অহ ােরর  শষ  নই।  স িনেজেক মেন করেছ আিম বািক  গাপীেদর  থেকও    ।  ীকৃ  একমা  আমােকই 
ভােলাবােসন। এই ভাবটােক অবল ন কেরই পরবিত  কােল  ীরাধার লীলােখলােক ভি শাে  িনেয় আসা হেয়েছ।  

 

ভাগবত হল এেকবাের খাঁিট আধ াি ক শা ,  ীকৃ   কান  মেয়র হাত ধেরেছন,  কান  মেয়র সােথ নৃত  
কেরেছন এর বণ  না করা ভাগবেতর কাজ নয়। ভাগবেতর কাজ একটাই, মা েষর আধ াি ক  চতনােক জাগােনা,  যখােন 
 যখােন  ব লতা আেছ  স েলােক তুেল ধের মা ষেক এিগেয় িনেয় যাওয়া।  থেম িক হেয়েছ?  গাপীেদর মদ হেয়েছ, 
িতিন একজনেক িনেয় উধাও হেয়  গেলন। এবার এই  মেয়িট িকছু ণ পর বলেছ আিম আর হাঁটেত পারিছ না। এখােন 
এর উে খ  নই, এটােক ধের  নওয়া হেয়েছ।  যেত  যেত ফ ুেলর বাহার  দেখ বলেছ ‘এই ফ ুল েলা িক   র  দখেত’। 
িতিন আবার তাঁেক ফুল  পেড় িদে ন। আরািধতা িযিন, আমরা ধের িনি  িতিনই রাধা, যিদও এখােন রাধার নাম উে খ 
 নই। এরপর তাঁর অহ ার হেয়েছ আমার মত আর  কান  গাপী  নই। রাধা বলেছন আিম না আর হাঁটেত পারিছ না। 
তখন  ীকৃ  তখন বলেছন িঠক আেছ তুিম আমার কাঁেধ এেস বস। রাধা তখন  যমিন  ীকৃে র  পছন  থেক কাঁেধ 
উঠেত উেদ াগ িনেয়েছ সে  সে   ীক ৃ অ িহ  ত হেয়  গেলন। এবার উিন পেড়  গেছন একা। এখােন পরীি ৎেক 
 কেদব  দখােলন  মেয়রা কত  িটল হেত পাের।   

 

 িক   ীকৃ  হেলন অখ  সি দান  আর আ ারাম। িতিন  সই  গাপীেক বলেলন  া,ঁ  াঁ! তুিম আমার কাঁেধ 
এস’। কাঁেধ ওঠােনার কায়দা কের  ীকৃ  সে  সে  উধাও হেয়  গেলন। এই  গাপী এখন অসাধরণা  গাপী  থেক হেয় 
 গেলন সাধরণা  গাপী। সাধরণা  গাপী হেয় এখন  স   ন করেত    কেরেছ। ইিতমেধ  অ া   গাপীরা  ীভগবােনর 
চরণ িচ  ধের ধের  সখােন  পৗঁেছ এেস  দখেলন তাঁেদরই সখী  ীক ৃ িবরেহর  ঃেখ অেচতন হেয় ধূলায় পেড় আেছন। 
 কেদব বলেছন, এই ঘটনটা বণ  না করা হেয়েছ এটা  দখাবার জে  যারা কামী তােদর  য দীনতা ও  ব ি তায় িক অব া 
হেত পাের।  ী পরবশতায় কামী পু েষর িক ক ণ অব া হেত পাের  সটাও  দখান হল। নারী তার মেনাহারী িমি  কথা 
িদেয় পু ষেদর এেকবাের নািচেয়  ছেড়  দয়।  ঠা র িনেজর অব া বণ  না কের  ীমার নােম বলেছন ‘আিম কািমনী-
কা ন ত াগী স  াসী, আমারই মাগ বলেল িগেয় কাজ  নই তাই আমার আর যাওয়া হল না, সংসারীেদর তাহেল িক 
অব া’! ঠা র বলেছন – ওখােন িগেয়   া, িব  ু ও মেহ রও খািব খাে । তার সে   মেয়েদর  িটলতা। তয়া 
কিথতমাকণ   মান াি ং চ মাধবাৎ। অবমানং চ  দৗরা া   িব য়ং পরমং যযুঃ।।১০/৩০/৪২। সব  গাপীরা িমেল 
 সব-  ষা কের এর  চতনা িফিরেয় আনেলন।  চতনা িফের আসেতই বািক  গাপীরা যত কাঁদিছল এই  গাপী তােদর 
সি িলত কা ােক ছািড়েয় আরও  জাের  বশী কা া জুেড় িদেয়েছ।  কঁেদ  কঁেদ ব া ল হেয় বলেছন  য কেরই  হাক 
আমার ি য়তম  গািবে র  দখা কিরেয় দাও। আমার িনেজর িনব  ুি তার  দােষই  গািবে র ি য়-সমাদর  থেক    
হেয়িছ,  সই  দয়রাজ আমােক  ছেড়  গেছন। এরপর সবাই আরও এিগেয় যাে ন িক  জ ল এত ঘন হেয় আসেছ  য 
 সখােন চে র আেলাও ঢ ুকেত পারেছ না। এই অ কাের কৃ েক আর খঁুেজই পাওয়া যাে  না, আর অরেণ র যত গভীের 
 েবশ করেছ ততই অ কােরর ঘন  বাড়েত  লেগেছ।  
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 এই অ কাের  ীকৃ েক খঁুেজ পাওয়া যােব না মেন কের সবাই এবার ওখান  থেক  ফরত চেল এেসেছ। িফের 
ওখান  থেক তারা গৃেহ িফের  গেলন না।  কৃতপে  িনেজেদর গৃেহর কথা তাঁেদর মেন পড়ল না। তাঁেদর মন  ীকৃ  
ছাড়া িকছুই  নই।  গাপীরা এখন িবরহ আেবেশ গান করেত লাগেলন। ভাগবেতর এই অংেশর নাম  গািপকা-গীত। 
িবরেহর গােনর জ   গািপকা-গীত খুব িবখ াত। িবরেহ মেনর কত রকেমর অিভব ি  হেত পাের তারই বণ  না এই 
 গািপকা–গীেত  দখােনা হেয়েছ।  গািপকা-গীেতর মাধ েম  গাপরমণীেদর  ীকৃে র  িত অ ল ভােলাবাসা ও িবরহ 
 বদনা ঝের পড়িছল।  গাপীেদর এই িবরহ য ণার আিত   দেখ  ীকৃ  আবার িনেজ  থেকই  গাপ জ নােদর মাঝখােন 
 কট হেলন। 

 

    হেত পাের এত  গাপী থাকেত  ীকৃ  একজন  গাপীেকই িনেয়  গেলন  কন। এই ব াপাের আমরা  যন 
ভাগবতেক কখনই মেন না কির এিট একিট ইিতহাস বা কাব   । একটা আদশ েক জনমানেসর সামেন উপ ািপত করার 
জ  ব াসেদব একটা কািহনীেক সামেন িনেয় এেসেছন। এখােন সব  গাপীেদর মেন অহ ার হেয়েছ।  ীকৃ  এঁেদর এই 
অহ ারেক চূণ   করেত চাইেছন। িকভােব চূণ   করেবন?  গাপীেদর মেধ  একজনেক  বেছ িনেয় িতিন সব  গাপীেদর 
মাঝখান  থেক অ িহ  ত হেয়  গেলন। এখন িকভােব িনব  ািচত কেরেছন আর  কন ঐ একজনেকই  বেছ িনেলন তার  কান 
বণ  না ব াসেদব  দনিন। আরািধতা শ টা ব াসেদব বলেছন না,  গাপীরা বলেছ।  গাপীরা এক অপরেক বলেছন িন য়ই 
 সই  গাপী  ীকৃে র আরািধতা। তাই বেল িতিন িক  ীকৃে র আরািধতা? আদেপই না। এটা  গাপীেদর িনেজেদর ঈষ  ার 
কথা।  ব ব মেত যাই বলা হেয় থা ক, ভাগবত মেত এটা যুি েত দাঁড়াে  না। এখােন  েটা স বনা থাকেত পাের, 
একটা হল িঝেক িতর ার কের বউেক িশ া  দওয়া।  য  কান একটা  মেয়েক তুেল িনেয় বািকেদর িশ া িদেয় িদেলন। 
তারপর এেকও িশ া িদেয় িদেলন। যখন িচতা  ালান হয় তখন বাঁশ িদেয় খুব কের  খাঁচান হয়, িচতার আ ন  শেষর 
িদেক চেল এেল ঐ বাঁশটােকও িচতার আ েন  ফেল  দওয়া হয়। আরািধতােক িনেয় সবটােক পুিড়েয় িদেলন তারপর 
তােকও  ফেল িদেলন। এই একজনেক অবল ন কের সবাইেক িশ া িদেয় িদেলন িহংসা,   ষ, ঈষ  া, অহ ার এই 
িজিনষ েলা ভােলাবাসায় চেল না। 
 
 তােক সবার  থেক  দখেত   র িছল িক িছল না এই িনেয় ব াসেদেবর  কান মাথাব াথা  নই, কারণ  সৗ েয র 
বণ  না করা ব াসেদেবর কাজ নয়। ব াসেদেবর একিটই কাজ আধ াি ক ভাব জা ত করা। িক ভাব? তুিম যিদ অহ ার 
কর তাহেল  তামার ি য় িযিন  সই ই ও  তামার কােছ থাকেলও  তামােক  ছেড় চেল যােবন। িক ভােব  দখাে ন? 
 গাপীেদর মাঝ পেথ  ফেল িদেয় চেল  গেলন।  ধ ু  ফেল িদেল হেব না, এেদর আ া কের  পাড়ােত হেব। িকভােব 
 পাড়ােত হেব? একিটেক িনেয় পািলেয়  গেলন। এরপর তার  য অহ ার হল তখন তােকও কাঁেধ  তালার কায়দা কের 
উধাও হেয় িগেয়  পাড়ােলন। অ   গাপীেদর  ধ ু মা  অহ ার হেয়িছল, এই  গাপী আরও এক ধাপ এিগেয় িগেয় 
 ীকৃ েকই নাচােত চাইিছল, আিম না হাঁটেত পারিছ না, আমােক একটু কাঁেধর কের িনেয় চল না। ভাগবত হল 
আধ াি ক    এখােন  গাপীেদর  সৗ েয  র বণ  নার  কান মূল   নই। আধ াি ক ভােবর মূল ই এখােন  াধা   পেয়েছ। 
সাধনার পেথ িব    প আমােদর ষড়িরপু  েলা িকভােব সরােনা যায়  সটােকই আখ ািয়কার মাধ েম িশ া  দওয়া 
হেয়েছ। আখ ািয়কা হেলও এর মেধ  যুি র সাম   আেছ। এর আেগ চীরহরণ হেয়  গেছ তাও এেদর িকছ ুিরপু  বল 
ভােব  থেক  গেছ। আ সমপ ণ পয    হেয়  গেছ তাও স ূণ   িনেবদন হে  না। কারণ অহ ারটা  থেক  গেছ। একটার 
পর একটা িশ া িদেয়  ীকৃ   গাপীেদর আধ াি ক পূণ  তা লােভর আবরণ  িলেক সিরেয় িদে ন। ভাগবেতর মত  ে র 
এটাই  বিশ    য এই    িল এমন িকছ ুিকছু ভাব িদেয়  দন, পরবিত  কােল ঐ ভাব েলােক আরও িব ার কের নতুন 
নতুন     লখা যায়। এই রাসলীলােক অবল ন কের পেরর িদেক কত    রচনা হেয়েছ,  িদেকই িব ৃিত  পেয়েছ, 
ভি শাে র িদেকও িব ার  পেয়েছ আবার   মশাে র িদেকও িব ার লাভ কেরেছ।  
 
  গািপকা-গীত হেয়  গেছ।  গাপীরা আর ক ৃ-িবরেহর  ালা স  করেত পারেছ না। সবাই খুব   ন কের 
চেলেছ। ব াসেদব এর আেগ বেলিছেলন  গাপীেদর সূ  শরীর বা কারণ শরীর িনেয়  বিরেয় এেসিছল। রাসলীলার    
 থেক  গািপকা-গীত পয     িতন ঘ টা অিত া  হেয়  গেছ।  কান  ােমর বািড়র  মেয়রা যিদ বািড়  থেক   িতন ঘ টা 
িন ে শ হেয় থােক তাহেল বািড়র  লাকরা িক চুপচাপ বেস থাকেত পারেব। তারাও বািড়র  মেয়েদর অ স ােন  বিরেয় 
পড়েব। আর  ীকৃে র বাঁিশ  েন  ধ ু মেয়রাই  কন এল পু ষরা  কন এল না। ব াসেদব তাই বলেছন  গাপীেদর  ূল 
শরীর আেসিন তাঁেদর সূ  শরীর চেল এেসিছল।  গাপীরা িবরহ কাতর  দেয়  ীকৃে র উে ে  ভােব, ভাষায়, ছ  
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মাধুেয , ব  নায় গভীর ভােব আিত  িনেবদন কের  রাদন করেত থাকেলন িঠক  সই সময় হঠাৎ  ীকৃ  তাঁেদর মেধ  
পুনরায় আিবভূ ত হেলন। তখন মৃত মা েষ  যন  াণ  জেগ উঠল। তারপর যা হওয়ার  সই ভােলাবাসার অিভব ি েক 
িবিভ  ভােব  কাশ করেত    করেলন। এই ভােলাবাসার বণ  নার মেধ   গাপীরা  ীকৃ েক বলেছন ভজেতাহ ভজে  ক 
এক এতি পয য়  ।  নাভয়ং  ভজে  ক এতে া  িহ সাধু  ভাঃ।।১০/৩২/১৬। ‘ হ কৃ !   ম িতন রকেমর, এক 
ধরেণর  লাক যারা তােদর ভােলাবােস তােদরেকই তারা ভােলাবােস। এরা বেল ভােলাবাসা এক তরফা হয় না, তুিম 
আমােক ভােলাবাসেব আিমও  তামােক ভােলাবাসব। ি তীয়  কউ  কউ আেছ িঠক এর িবপরীত তােদর যারা ভােলাবােস 
না  স তােদরেকও ভােলাবােস। এেদর মেনাভাব হল তুিম আমােক ভােলাবাস আর নাই বাস আিম  তামােক ভােলাবািস। 
আবার তৃতীয়   ণীর  লাক আেছ যারা এই উভেয়র কাউেকই ভােলাবােস না।  হ কৃ ! এই িবষেয় ভােলাম  তুিম 
আমােদর ভােলা কের বুিঝেয় দাও’।  গাপীরা সবাই িমেল কৃ েক ভােলাবাসেছ। এর মেধ  একজন  গাপী  ীক ৃেক 
ভােলাবােস  ীক ৃও তােক ভােলাবােস। ি তীয়  গাপী  ীকৃ েক ভােলাবােস না িক   ীকৃ  তােক ভােলাবােসন। আর 
তৃতীয় হল তুিম আমােক ভােলাবাস আর নাই ভােলাবাস আিম  তামােক ভােলাবাসেত পারব না, আমার মেধ   কান 
ভােলাবাসাই  নই।  গাপীরা  ীকৃে র কােছ জানেত চাইেছন তাঁর  কানটা ভােলা লােগ। আদেপই  তামার মেধ  ভােলাবাসা 
আেছ িক  নই। যিদ  তামার মেধ  ভােলাবাসা থােক তাহেল এই ভােলাবাসা  তামার কার  িত যারাই  তামােক ভােলাবােস 
তােদর  িতই িক  তামার ভােলাবাসা যায়, িক তারা  তামােক ভােলা না বাসেলও  তামার ভােলাবাসা তােদর  িত যায়। 
ভি   যােগ  ামীজী িঠক এই    েলা িনেয়ই আেলাচনা কেরেছন। 
 
 তখন  ীক ৃ বলেছন ভােলাবাসার জ  ভােলাবাসা এই ভােলাবাসা  ােথ  র ভােলাবাসা এর মেধ   লনেদন থােক। 
ভােলাবাসােত ব বসা বািণজ  চেল না।  ামীজী এর খুব   র উপমা িদে ন, আিম িহমালয়েক ভােলাবািস িক  িহমালয় 
 সই ভােলাবাসার িবিনমেয় তােক  ফরত িকছু  দয় না। তুিম আমােক যিদ ভােলাবাস তাহেল আিমও  তামােক ভােলাবাসব 
এটা হল পুেরাপুির  কনােবচার ভােলাবাসা। এই ভােলাবাসায়  কান  সৗহাদ    থােক না আর এেত  কান ধম ও থােক না। 
এটা  কান ভােলাবাসাই নয়, পুেরা ব বসা। ি তীয়   ে  তুিম আমােক ভােলাবাস আর নাই ভােলাবাস আিম  তামােক 
ভােলােবেস যাব, এই ধরেণর ভােলাবাসা একমা  ক ণাশীল স নেদর মেধ ই থােক। এখােন   ােক বলেছন 
ভজ  ভজেতা  য  ব ক ণাঃ িপতেরা যথা। ধেম া িনরপবােদাহ   সৗ দং চ  মধ মাঃ।।১০/৩২/১৮। মা-বাবা 
স ােনর  িত  য রকম ক ণাশীল হন তাঁরাই এই ভােলাবাসা বাসেত পােরন। আর  ভাবতঃ যাঁরা সবারই  িত 
ক ণাস  , সবারই  িত   হ ভােলাবাসা,  যমন সাধু স  াসীরা হন।  ামীজী  সইজ  ঠা েরর  ণাম মে  বলেছন 
আচ ালা িতহতরেয়া য    ম বাহঃ। ঠা রেক আমরা ভােলাবাসিছ িক বাসিছ না, ভজনা করিছ িকনা তােত ঠা েরর 
িকছু আেস যায় না িক  সবারই  িত চ াল পয   তাঁর ভােলাবাসা সমান ভােব  বািহত হে । এই ভােলাবাসা খুব কিঠন 
এটা সহেজ হয় না। একটু আধ াি ক ভাব না থাকেল মাও িনেজর স ানেক স  করেত পােরনা। সাধারণত মা-বাবার 
স ােনর  িত,   র িশে র  িত আর স  মহাপু ষ যাঁরা তাঁেদর  ভােবর মেধ ই এই ধরেণর ক ণার ভাব থােক। 
পাড়ার িকছ ুিকছু িবধবা মিহলােদর  দখা যায় তারা রা ার   রেক  বড়ালেক ভােলাবােস। অেনক সময়  দখা যায়  কান 
বয় া মিহলা রা া িদেয়  গেল পাড়ার যত   র  দৗেড় এেস তার গােয় ঝাঁপ িদেয় পড়েব। িতিন হয়েতা   রেক িব ুট 
বা অ  িকছ ুখাওয়ান। উিন কাউেক িকছ ুবকাবিক করেতন না।   র েলাও জােন আিম এখােন আ য় পাই। এরাই িঠক 
িঠক ধেম    িতি ত। আবার িকছু  লাক হয় যােদর  কউ ভােলাবাসেছ িক  তাও  স ভােলাবাসেত পােরনা, আর না 
ভােলাবাসেল  সখােন  তা ভােলাবাসার  কান   ই  নই।  

  

ভােলাবাসার ব াপাের মূলতঃ চার ধরেনর  লাক হেয় থােক।  থম আিম ভােলাবাসিছ আপিনও আমােক 
ভােলাবাসেছন। ি তীয় আপিন ভােলাবােসন না তাও আিম আপনােক ভােলাবাসিছ। তৃতীয় আপিন ভােলাবাসেছন িক  আিম 
আপনােক ভােলাবাসিছ না। আর চতুথ   আপিনও ভােলাবােসন না আিমও আপনােক ভােলাবািস না। আধ াি ক দৃি েত 
ভােলাবাসাও চার রকেমর হেয় যায় –  থম িযিন িনেজর   েপ অবি ত। এঁেদর সবারই  িত ভােলাবাসা থােক, এনারা 
অৈ েত  িতি ত। ি তীয় এনারা   েত  িতি ত িক  কৃতকৃত , মােন তাঁর আধ াি ক উপলি  হেয়  গেছ।  থম জেনর 
  ে  আিম তুিমর  ভদটা িমেট  গেছ, ি তীয় জেনর   ে  আিম তুিমর  ভদটা আেছ িক  কৃতকৃত , অথ  াৎ তাঁর 
আধ াি ক অ ভূিত হেয়  গেছ  সইজ  জগেতর কাছ  থেক তাঁর  কান ধরেনর  ত াশা  নই। তুিম ভােলাবােস বা ভােলা 
না বাসেলও তােত তাঁর িকছু যায় আেস না। তৃতীয় হল যারা জােননা তােক  ক ভােলাবােস। চতুথ     ণীরা হল যারা 
অকৃত । এরা জােন  স আমােক ভােলাবােস তবুও তার  িত করেত চায়। িযিন   তুল  ব ি  এরা তারও  িত কের। 
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  গাপীেদর     যটা িছল  সই ব াপাের  ীকৃ  িনেজর ব াখ াটা িদে ন। যারা আমােক ভােলাবােস তােদরেকও 
আিম  সইভােব ভােলাবািস না।  কন ভােলাবািস না? যােত তােদর িচ বৃি টা আমার উপর  লেগ থােক।  ীকৃে র 
ভােলাবাসাটা জাগিতক ভােলাবাসা নয়।  ীক ৃ বলেছন,  যমন  কান িনধ  ন গরীবেলাক হঠাৎ  চুর অথ  বা স ি   পেয় 
যায় তােত তার খুব আন  হয়। এইবার তার ঐ টাকা বা স ি  যিদ ন  হেয় যায় তখন তার মনটা ঐ টাকােতই পেড় 
থােক। িঠক  তমিন যখন আিম কা র উপর কৃপা কের তার সামেন চেল আিস তার খুব আন  হয়। আর আিম যখন তার 
কাছ  থেক সের আিস তখন তার মনটা পুেরা আমার উপর পেড় থােক। আিম চাই এেদর মন  যন সব সময় আমােতই 
পেড় থােক।  সইজ  আিম  তামােদর সােথ লীলা করিছ আবার  তামােদর কাছ  থেক অ ধ  ান হেয় যাি , যােত 
 তামােদর মন  াণ আমার উপরই  লেগ থােক। বাইেবেল একটা গ  আেছ যােত এক ভ েলােকর  ই  ছেল।  ছাট 
 ছেল ঝগড়া কের বলল আমার িহে  আমােক িদেয় দাও।  সই টাকা িনেয়  ছাট  ছেল চেল  গল ব বসা করেত। অেনক 
বছর ব বসা কের তার সব টাকা-পয়সা ন  কের বািড় িফের খুব কা াকািট করেছ। ইতমেধ  বড়  ছেলিট খুব  খেটখুেট 
আেগর  থেক  চুর স ি  বািনেয়েছ।  ছাট  ছেলিটর ম লােথ   বাবা ওেদর একটা বাছুরেক বিল িদেয়েছ। বড়  ছেলিট 
িফের এেস যখন জানেত পারল তােদর একটা বাছুরেক  জবা করা হেয়েছ তখন  স খুব  রেগ িগেয় বাবােক বলেছ ‘বাবা! 
তুিম  তা আমার জ   কান িদন এই ধরেণর কাজ করেল না।  য  ছেল আমােদর এত  ালাল, সব স ি  িব ী কের 
চেল  গল তার জ  এরকম করেল’! তখন বাবা বলেলন ‘ দখ! তুিম  তা সব সময়ই আমার কােছ আছ। িক  আমার 
এই স ান পথ   হেয় ঘুের আবার আমার কােছই িফের এেসেছ, তার ভােলার জ ই এটা করা হেয়েছ’। এেত িক হয়, 
আমরা যখন সব িমেল িমেশ যাই তখন  সই স নটা আর থােক না।  সইজ  একটু দূের দূের রাখেত হয়।  ই ব  ুএক 
পাড়ােতই িমেলিমেশ থাকেছ, িক  যখন  কান ব  ুবাইের িছল  স হঠাৎ এেস  গেছ তখন তার খািতর  বশী হয়। জামাই 
যখন   ড় বািড় আেস তখন তার আদর য   বশী হয়, আর জামাই যখন ঘরজামাই হেয় থােক তখন  কান পা া পায় 
না। এটাই এখােন  ীকৃ  বলেত চাইেছন, আিম কা র ঘরজামাই হি  না। তাই মােঝ মােঝ আিম এই রকম কের থািক।  

 

  ীকৃ  বলেছন ‘আিম জািন  তামরা আমার জ   লাকময াদা, ধেম  র পথ, িনেজর পিরজন স  ী সবাইেক  ছেড় 
আমার কােছই এেসছ। িক  নানান রকেমর িবে েপর জ   তামােদর মন যােত আমার কাছ  থেক না সের যায়  সইজ  
আিম এই রকম ব বহার কেরিছ’।  ীকৃ   শেষ বলেছন ‘ তামরা আমােক  যরকম ভােলাবাস এই ভােলাবাসার জ  আিম 
 তামােদর কােছ ঋণী থাকব। এই ঋণ  শাধ করা যায় না’।  ীকৃ   গাপীেদর ভােলাবাসেছন না তা নয়, তাঁেদর িশ া 
 দওয়ার জ  এই ধরেণর আচরণ কেরেছন।  

 

  ীকৃ  যখন  গাপীেদর সব বৃি  েলােক সিরেয় িদেলন এরপর যমুনার তীের িগেয়    হল মহারাস। সবার সে  
 ীকৃ  নৃত  গীত করেত    করেলন।  দবতারাও আকাশ  থেক এই  ল ভ মহারাসেক দশ ন করেলন,  দবতারা  দখেছন 
ভগবান িনেজ এই সব লীলা করেছন।     

 

 মহারােসর বণ  না  শানার পর পরীি ৎ  কেদবেক    করেছন ‘ হ মহামুেন!  ীকৃ   তা ধম  সং াপেনর 
উে ে  পৃিথবীর বুেক অবতরণ কেরেছন। িক  িতিন অ   ীেদর িক কের এই ভােব  শ   করেলন? আপিন ঋিষ এবং 
জ   থেকই   চারী, আপিন আমােক এই ব াপারটা পির ার কের বলুন’।  কেদব এইবার পরীি ৎএর এই  ে র উ র 
িদে ন। ভাগবেতর এই অংশটােক মন িদেয় অ ধাবন করেল রাসলীলার তাৎপয টা পির ার হেয় যােব।  কেদব বলেছন 
ধম  ব িত েমা দ ৃ ঈ রাণাং সাহস  ।  তজসীয়াং ন  দাষায় বে ঃ সব  ভূেজা যথা।।১০/৩৩/৩০। ‘যাঁরা খুব  তজ ী 
হন  যমন সূয  , অি , যােদর মেধ  ঈ র সামথ   আেছ, কখন কখন  দখা যায় এনারা  কৃিতর িনয়মেক অিত ম কের যান। 
িক  তােত তাঁেদর  কান  দাষ  দখা যায় না। যাঁেদর মেধ  ঐ রীয় শি  আেছ তাঁরা অেনক সময় তাঁর  য ধম   সটােক 
অিত ম কের যান। এেত তাঁেদর  কান  দাষ হয় না। বলা হয়  য সামথ  বান প ুেষর  কান  দাষ হয় না।  ামীজী 
িলখেছন কৃত ং কেরািত কলুষ  , ঈ রীয় শি  যখন  ভতের চেল আস তখন  যটা কলুষ  সটাও কৃতকৃত  হেয় যায়। সূয  
ও অি  ঈ রীয় শি েত সামথ  বান পু ষেদর কখন কখন ধেম র উ  ন এবং অ িচত হঠকািরতা করেত  দখা যায়।  যমন 
অি  অেনক সময়  ঃসাহেসর কাজ করেছ, অি র  সবা করা হে  তাও দাবানল লািগেয় িদে , বািড় ঘর পুিড়েয় িদে । 
এর জ  অি েক  কউ  দাষ  দয় না। যােদর সামথ    নই তােদর সামথ বান পু েষর কম  করা  তা উিচতও নয় এমন িক 
িচ া করাও উিচত নয়। ঈ রীয় শি েত হ মান এক লােফ সম ু ল ন কের এক  ঃসাহেসর কাজ কের িদেলন। 
অ েদর এটােক নকল করেত  নই।  ীরামচ ও হ মানেক আিল ন কের বলেছন ‘ তামার মেতা এই কাজ  কউ করেত 
পাের না’। এখােন বলেছন এই রকম কাজ করা  তা দূেরর কথা িচ াও করেব না। বা ীিক রামায়েণই আেছ সবাই যখন 
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সম ু অিত ম কের ল ায়  পৗঁেছেছ তখন রাবণেক  দখেত  পেয় অ দ রাবণেক মারেত এক ঝাঁপ িদেয় তার কােছ 
 পৗঁেছ িগেয়িছল। রাবণেক মারেত পােরিন িক  অেনক ঝগড়া করার পর অ দ আবার িফের এেসেছ। তখন  ীরামচ  
অ দেক খুব িতর ার কেরিছেলন – ‘তুিম এটা িক করেল! অরি ত অব ায় তুিম এইভােব রাবেণর মুেখামুিখ হেয় 
হঠকািরতার কাজ কেরেছ।  তামার এই কাজ করার কথা নয়। আজ তুিম যিদ রাবেণর হােত মারা  যেত আমােদর কল  
হেয়  যত। আর িক মুখ িনেয় আমরা  তামার মা তারার সামেন দাঁড়াতাম’। হ মান এক লাফ িদেয় সম ু ল ন কের 
সীতার  খাঁজ িনেয় িফের আসার পর  ীরামচ  হ মানেক বুেক জিড়েয় িনে ন। অ দ হ মােনর  থেক অেনক কম 
 ঃসাহেসর কাজ কেরেছ, এক ঝাঁপ  মের রাবেণর  াসােদ উেঠ  গেছ রাবণেক মারেব বেল। িক   কান রকেম ছাড়াছািড় 
হেয় অ দ িফের এেসেছ। এই   ে   ীরামচ  অ দেক খুব িতর ার কেরেছন। কারণ হ মান হেলন ঈ রীয় শি  
স   ব ি  , অ দ িক  তা নয়। ঈ রীয় শি  না হেল ময াদােক কখনই ল ন করেত  নই।  রাজ খবেরর কাগেজ 
কত রকেমর   াম  বেরাে  আর যারা এর সে  জিড়ত তারা িদিব  তােদর পদময াদা িনেয় ঘুের  বড়াে । িক  আিম 
আপিন একটা চুির কির, পুিলশ সে  সে   জেল ঢ ুিকেয়  দেব। তারা সামথ  বান পু ষ তােদর িকছু হেব না, হেব 
আমােদর কারণ আমরা সামথ  বান নই। এটা িঠক তারা  য আচরণ কের  সটা সব সময় ধম  পথ নাও হেত পাের,  সটােক 
 য সবাই আচরণ কের তাও নয়। িক   দখা যায়,  যমন আেমিরকা একটা অ  সাব  েভৗম রাে র অজাে  তােদরই  দেশ 
একটা   শাল টা েফাস  পািঠেয় িবন লােদনেক  শষ কের িদল। এটা অত    ঃসাহেসর কাজ। এই কাজ যিদ ভারত 
করেত  যত তাহেল িনউি য়ার িব যু   লেগ  যত। পািক ান বেল িদেয়েছ ভারত  যন এই ধরেণর  ঃসাহেসর কােজর 
ক নাও না কের। িক  আেমিরকােক িকছুই করেত পারল না। সামথ  বান পু ষ অেনক িকছ ুকরেত পাের িক  তােত তার 
 দাষ িকছ ুহয় না। যারা সামথ  হীন পু ষ তােদর করা  তা দূেরর কথা িচ াও করেত  নই।  সইজ   কেদব পরীি ৎেক 
বলেছন  ীকৃ   যটা কেরেছন  সই কাজ আমার  তামার ক নাও করেত  নই।  ীকৃ  সা াৎ ভগবান, সামথ  বান পু ষ। 

 

  কেদব উপমা িদে ন সমু  ম ন করেতই এমন হলাহল  বিরেয় এল যােত সম  জগৎ পুেড় ছাই হেয় যােব। 
 ক এই িবষেক ধারণ করেব? তখন ভগবান িশব  সই হলাহলেক কে  ধারণ কের জগতেক র া করেলন। িক   কান মুখ  
যিদ বেল িশব আমার    আিমও একট ুপান কের  দিখ তাহেল  স তৎ ণাৎ ভ ীভূত হেয় যােব। পরীি ৎেক বলেছন 
‘ হ পরীি ৎ! তুিম এটা মাথােত  রেখা ভগবান হেলন সত  স  , উিন  যটাই স   কেরন  সটাই িচ য়ী লীলা হেয় 
যায়। এর মেধ   কান কাম ভাব িছল না, এই ব াপাের তুিম কখনই ভুল  ভেবা না’।  

 

 এখােনই পরীি ৎ    করেছন ‘ ীকৃ  িতিন ধেম র পূণ   অবতার। তাঁর একমা  উে   হল ধেম র সং াপন 
করা। িক  িতিন এই অধম  কাজ িক কের করেত পারেলন,  সখােন  য  মারী  মেয়রাই িছল তা নয়, অেনক িববািহতা 
রমণীরাও  সখােন িছেলন।  ীকৃ  ভগবান, তাঁর কাম ভাব না থাকেত পাের িক  ধম   তা উ  ন হেয়েছ’। রাসলীলার 
ব াপাের এই   টা  ায়শই জাগিতক মেনাভাবাস    লােকরা কের বেস। এই  ে র উ ের  কেদব যা বেলেছন  সটা 
আমরা এর আেগ িব ৃত ভােব আেলাচনা কেরিছ। যাঁরা ঈ রীয় শি েত শি মান হেয়েছন তাঁেদর কখন কখন  দখা যায় 
তাঁরা িনেজেদর ময াদােক উ  ন কেরন। এর উদাহরণ হল হ মান, সূয , অি  ইত ািদ এনারা মােঝ মােঝ িকছ ু
 ঃসাহেসর কাজ কের বেসন  যটা সাধারণ  লােকেদর পে  করা  তা দূেরর কথা িচ া করাও উিচত নয়। 

 

  কেদব বলেছন ঈ রাণাং বচঃ সত ং তৈথবাচিরতং  িচৎ।  তষাং যৎ  বেচাযু ং বুি মাং ৎ সমাচেরৎ।। 
১০/৩৩/৩২। এই ধরেণর সামথ   পু েষর বচন সত  বেল জানেত হেব, এই কথা  েলাই িঠক িঠক উপেদশ এবং এই 
কথােকই জীবেন অ সরণ কের চলেত হয়। িতিন  য রকম আচরণ কেরেছন তৈথবাচিরতং  িচৎ  কান  কান   ে  তাঁেদর 
এই আচরেণরও অ করণ করা  যেত পাের। িক  সব সময় করেত  নই। যারা বুি মান পু ষ তােদর পে  জ রী হল 
ঈ রীয় ব ি র  য  য আচরণ িল  লাকিশ ােথ    দ  উপেদেশর অ  প  ধ ু  স েলা অ করণ করেব। তার বাইের 
করেব না।  যমন িশব হলাহল পান কেরিছেলন। একিদেক উপেদশ  দওয়া হে  অপেরর  ঃখ-ক েক দূর করেত সেচ  
হেব। এটা  গল  থম িদক। ি তীয় হল তুিম  বঁেচ থাকেলই ধম  সাধন হেব, তার বাইের ধম  সাধন হেব না। আর তৃতীয় 
হল  ঃসাহস কেরা না। এই উপেদশ  শানার পর আিম যখন  দখলাম িশব হলাহল পান কেরেছন, তখন আিম  দখিছ 
আমার ই  িশব িবষ পান কেরিছেলন আর আমার সামেন  লােকর এত  ঃখ-ক   সটােক আিম দূর করেত পারেবা না! 
দূর করেত িগেয় আমার জীবনহািন হেয়  গল। এই কাজটােক িনেষধ করা হে । বলেছন, ঈ রীয় ব ি েক িবিভ  কারেণ 
অেনক িকছুই করেত হয়। িক   সইটােক কখন আচরণ করেত  নই। তাহেল িক আচরণ করেত হেব? ওনার  য আচরণ 
 েলা তাঁর উপেদেশর সে  স িতপূণ   ও সাম   আেছ  ধু মা   সইটাই অ করণ করেত হেব, তার বাইের িকছু করেত 
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 নই। এই   াকিট অত      পূণ  । আমােদর উপেদশ  দওয়া হয় বড়রা বা     য রকম আচরণ করেব  সই রকম 
করেব, এই উপেদশ িনেয় অেনক িবতক  আেছ। এই ব াপাের িবিভ  জন িবিভ  মত  দন। অ া েদর  য মতই  হাক না 
 কন ভাগবত এই ব াপাের তার খুব বিল  মত বেল িদে । অিধকারী পু ষ যাঁরা তাঁরা যা উপেদশ িদেয়েছন  ধু  সটাই 
অ সরণ করেব। আর তাঁরা জীবেন যা িকছু কেরেছন তারমেধ   স েলাই অ করণ করেব  য েলা তাঁর উপেদেশর সে  
খাপ খায়।  

 

 এখােন এটাই বেল  দওয়া হেয়েছ বুি মাং ৎ সমাচেরৎ, বুি মান পু ষেদর উিচত তারা এটাই করেব। কারণ 
মুখ রা উপেদশ  তা  নেবই না, ঠা র  য কথা েলা বেলেছন  স েলা পালন করেব না িক  িতিন  য েলা কেরেছন 
 স েলা মুখ রা নকল করেত যায়। শা  এখােন পির ার ভােব িনেষধ করেছ, ওরকমিট কেরা না।  ামীজী সাধুেদর খুব 
কড়া কের বেল িদেয়েছন  মেয়েদর  থেক দূের থাকেব। িক  িতিন যখন িবেদেশ  গেছন  সখােন অেনক ভ  মিহলা বা 
তাঁর িশ ারা, অ রাগীিণরা তাঁর পােশ পােশ ঘ ুরেতন।  ামীজীর এই আচরণেক  বলুড় মেঠর স  াসীরা কখনই নকল 
করেত পােরন না। মহাপু ষেদর  য আচরণ েলা তাঁর উপেদেশর সে  খাপ খাে  না  স েলা কখন অ করণ করেব না। 
 কন করেব না? একটা িবেশষ পিরি িতেত িতিন একটা িকছ ুকেরেছন, আর িতিন হেলন সামথ  বান পু ষ। ঈ রীয় 
শি েত যাঁরা সামথ বান হেয়েছন তাঁরা িকছ ুিবেশষ পিরি িতেত এমন িকছু কেরন  যটা  ঃসাহস মেন হেব। যাঁরা  ামীজীর 
জীবনী খুব মনেযাগ িদেয় পেড়েছন তাঁরা এই ধরেণর িকছু  ামীজীর কাজ স ে   জেন থাকেবন।  ামীজী একবার 
অমরনাথ দশ েন িগেয়িছেলন। সে  িনেবিদতাও িছেলন।  ামীজীর তাঁবুর পােশই িনেবিদতারও তাঁবু লাগান হেয়িছল। তখন 
বাইেরর একজন সাধ ু ামীজীেক বলেছন ‘ ামীজী! আিম জািন আপিন পরমহংস। িক  এইভােব একিট  মেয়র তাঁবু যিদ 
আপনার তাঁবুর পােশ থােক তােত অ  সাধুরা যাঁরা অমরনাথ দশ েন যাে ন, আপনার অব া না বুেঝ তাঁরাও আপনােক 
নকল করেত    করেব। এেত ধেম র হািন হেব’।  ামীজী িক   শানার পর সে  সে  তাঁবু সিরেয় িনেলন। অ  িদেক 
 ামীজীর নারী পু ষ  ভেদর  কান অ ভবই িছল না। 

 

 লাটু মহারাজ  ামীজীর সে  কা ীের ডাল  লেক  বােট আেছন। রাি েবলা খাওয়া-দাওয়ার পর  বােটর মুসলমান 
মািলেকর  তেরা  চা  বছেরর  মেয়র হাত িদেয় মহারাজেদর জ  পান পাঠান হেয়েছ। রাি েবলা লাটু মহারােজর কােছ 
একটা  মেয় পান িনেয় তাঁর কােছ এেসেছ, এটা  দেখই লাট ুমহারাজ ডাল  লেক ঝাঁপ িদেয়েছন।  স এক যাে তাই 
অব া। মািঝরা  কান রকেম তাঁেক জল  থেক তুেল িনেয় এেসেছন। অথচ  ামীজী িদনরাতই ওেদর সােথ কাটাে ন। 
িক  লাটু মহারাজ িনেজর ব াপাের খুব পির ার আমার এই শি   নই।  ামী িব ানান  মহারাজ একবার  ামীজীেক 
িজে স করেছন ‘ঠা র কািমনী-কা ন  থেক দূের থাকেত বেলেছন িক  আপিন এইভােব  মেয়েদর সে   মলােমশা 
কেরন  কন?’ ঠা র  ামী িব ানান েক খুব িনিদ    কের বেল িদেয়িছেলন  মেয়েদর এেকবাের কােছ আসেত িদিব না। 
 ামীজী  হেস বলেলন ‘ঠা র  তােক ওই রকম বেলেছন আমােক অ  রকম বেলেছন’।  ামীজী পরমহংস অব ায় 
িছেলন, ওই অব ায় তাঁর নারী-পু েষর  ভদটা এেকবােরই িছল না। তাই িতিন কাজকেম  র  ােথ   এই ধরেণর িকছু আচরণ 
করেত পােরন,  য েলা আপাতদৃি েত একজন স  াসীর পে   ঃসাহেসর কম  বেল মেন হেব। িক  অ  স  াসীরা 
এ েলােক কখনই নকল করেত পাের না। ইসলােম  থম অব ােতই এই সম া হেয়িছল আর এখনও এই সম া চলেছ। 
পয়গ র মহ েদর কােছ  য আেদশ েলা এেসিছল  সই উপেদশ  েলা িছল ম া মিদনার মােঝ  য  ছা  ম ভূিম 
অধু িষত এলাকার আিদবাসী িছল তােদর জ । এরা িবিভ  িদেক ছিড়েয় িছিটেয় িছল, এবার ইসলােমর নােম সবাই 
একি ত হেয়  গল। একতাব  হেয় এখন তারা একটার পর একটা জািত, স দায়  দশ জয় করেত    করল। িবিভ  
 দশ জয় কের যখন তারা এিগেয় িগেয়  গল তখন তারা  দখল  কারােন যা যা উপেদশ  দওয়া আেছ  স েলা যিদ সব 
পালন করা হয় তাহেল সব নাশ হেয় যােব কারণ এই িদেয়  শাসন চালােনা যােব না। একটা  গাি র সং ৃিতেক সারা 
 দেশর সবার জ   েযাজ  করা যায় না। িহ রা  গামাংস খায় না। এখন িহ রা যিদ মুসিলম  দেশ িগেয় রাজ  করেত 
বেস িগেয় বেল িদল এখন  থেক  গামাংস খাওয়া ব । এই ধরেণর িনেষধা া  সখােন  দওয়া চলেব না। এর  থেক 
অেনক িকছু হেয়  যেত পাের। এরাও  দখেল  কারােনর সব কথা চলেছ না। তখন নতুন কের িকছু করেত হেব। িক  
 কারােনর পের নতুন আইন করেব িক কের?  সটা  তা কখন করা যােব না। ইসলােমর পি তরা তখনও রেয়েছন। 
ইসলাম ধম  তখন সেব প ন হেয়েছ, সেব প াশ ষাট বছর অিত ম কেরেছ। তখন এরা সং হ করেত লাগেলন, 
 কারােনর বাইের পয়গ র িবিভ  পিরি িতেত িক িক কেরেছন এবং িক িক বেলেছন। এ েলােক তারা পর রার মারফৎ 
িবিভ  সূ  ধের বার করেত থাকেলন।  যমন একটা সূ  মারফৎ জানেত পারেলন পয়গ র একবার সফের যাি েলন, 
 যেত  যেত তার জল িপপাসা  পয়েছ। তখন ওই রকম পিরি িতেত মহ দ িকভােব জল পান কেরিছেলন? িতিন এই 
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ভােব জল পান কেরিছেলন। িক  এ েলা  ক  দেখেছ বা  ক জােন? তখন বলা হল ওনার সে  িযিন িছেলন িতিনই 
জােনন। িতিন এনােক বেলিছেলন।  মাটামুিট  দখা যাে  িতনেট   েজ এ েলােক সং িহত হেয়িছল। মহ েদর কাজ 
 সটােক একজন  দেখেছন, িতিন বেলেছন আেরকজনেক,  স বেলেছ এেদর যারা সং হ কের িলখেছ। এর মেধ   কউ 
যিদ  থেক থােক যার কথা িব াস  যাগ  নয়,  সই কথা েলােক বাদ িদেয়  দওয়া হেয়েছ। এ েলােক পুেরা সং হ কের 
বানান হল হািদস। ইসলােমর এই আইন হািদেসর উপেরই চেল। হািদসেক সিরেয় িদেল ইসলািমক আইন চলা খুব 
মুশিকল হেয় যােব।  কারােন যিদ  কান সম ার সমাধান না পাওয়া যায় তখন এরা হািদেস  দখেব  সখােন এই ব াপাের 
িকছু বলা আেছ িকনা। পেরর িদেক িনেজর িনেজর  াথ   িসি র জ  এরা নতুন নতুন হািদস িদেত    করল। তখন 
আবার একটা সীমােরখা  বঁেধ  দওয়া হল, এই সীমার বাইের যাওয়া যােব না। বত মােন িদনকাল স ূণ   পাে   গেছ, 
পিরবত েনর সােথ সােথ নতুন নতুন সম া এেস  গেছ।  যমন িসেনমায় নায়ক নািয়কার িবেয় হেয়েছ, এখন এই 
িবেয়টােক সিত ই িবেয় বেল গণ  করা হেব, নািক নতুন কের িবেয় করেত হেব। এই সম া আেগ িছল না, আর এর 
সমাধান হািদেসও পাওয়া যােব না। আরব  দেশ যখন পয়গ র এেসিছেলন তখন  তা িসেনমা িছল না। এখন  মৗলবীরা 
 কারান হািদস  ঘঁেট খঁুেজ খঁুেজ িনেজর বুি র মত সমাধান িদে ।  সই সমাধানেক আবার অেনক  মৗলবীরা আপি  
করেছ। এইভােব ইসলােম িতন রকেমর কথা পাওয়া যায়।  থম আ ার িনেজর কথা, ি তীয় মহ দ যা যা কেরিছেলন 
এবং তৃতীয় মহ দ  য কথা েলা বেলিছেলন  স েলা  কউ  েনেছ,  সটােকই িতিন পের িগেয় বলেছন মহ দ আমােক 
বেলিছেলন অমুক পিরি িতেত অমুক িজিনষ করা  যেত পাের।  কারােন বলা আেছ চারেট িবেয় করেত পারেব।  কন 
বেলিছেলন? আেগ আরব  দেশ িবেয় বেল  কান িজিনষই িছল না। িবেয়টােকই মহ দ একটা সামািজক িনয়েম  বঁেধ 
িদেলন।  বঁেধ িদেয় বেল  দওয়া হল, চারজনেক িবেয় তখনই করেব যিদ চারজনেকই সমান ভােলাবাসেত পারেব। িক  
অ  িদেক মহ েদর চােরর অিধক িবেয় িছল। এখন যিদ বলা হয়,  কারােন চারেট িবেয়র কথা বলা হেয়েছ িক  
মহ েদর  তেরাটা িবেয়। না, এখােন  সই আপি  করা যােব না। ওনার  সই অিধকার িছল। এখােন ভাগবেত  যটা বেল 
হেয়েছ। মহ দ ঈ রীয় শি েত স   সামথ  বান পু ষ। তাছাড়া  কান একটা পিরি িতেক  মাকািবলা করার জ  
মহ দেক এই কাজটা করেত হেয়িছল। িক  অ রা তা করেত পারেব না। অ রা তাহেল িক করেব?  যটা তােদর 
আেদশ  দওয়া হেয়েছ। যারা মহৎ পু ষ যারা সামথ বান পু ষ তােদর  কান  দাষ হয় না। মহাভারেতও বলা হেয়েছ 
  জন  যটা করেত বেলন  সটা করেত হয়,   জনরা  যটা কেরন  সটা করেত  নই। আবার অেনেকর মেন হয় িতিন 
 যটা কেরেছন আিমও  সটাই করব। এ েলা খুব  াচীন িবতক িতত িবষয়।  যমন মহাভারেতই বলা হেয়েছ মহাপু ষরা  য 
পেথ  গেছন  সটাই পথ, মহাজেনা  যন গতঃ স প াঃ। গীতােতও ভগবান বলেছন য   যদাচারিত      েদেবতেরা জনঃ। 
    প ুষ  যমন কেরন বািকরা  সই রকমই আচরণ কেরন।  সইজ  এখােন  কেদব পরীি ৎেক আেগ ‘বুি মান’ এই 
শ টা ব বহার কেরেছন। আেগ  দখ  তামার বুি  আেছ িক  নই। বুি  থাকেল তখন  সই আচরণ  েলাই করেব  যটা 
তাঁর উপেদেশর সে  স িতপূণ   আর বািক যা িকছ ুকরেব িতিন  যভােব করেত িনেদ  শ িদেয়েছন  সইভােবই করেব। যারা 
মূখ  তারা িনেজর মতই আচরণ করেব। যারাই বুি মান তারা আচায গণ  যটা কেরেছন  সটা কখনই করেত যােব না। 
 সইজ ই  কেদব বলেছন এই রাসলীলােক যিদ  কউ নকল করেত যায় তাহেল তার সব নাশ হেয় যােব। কারণ  ীকৃে র 
 য উপেদশ েলা আেছ  সই উপেদেশর সােথ এই রাসলীলা স িতপূণ   নয়। এই রাসলীলা  কন কেরিছেলন  সটা িতিনই 
জােনন আর এটা তাঁর ব াপার। কারণ সামথ বান পু েষর  কান  দাষ হয় না।  

 

  কেদব আবার বলেছন  শলাচরেতৈনষািমহ  ােথ া ন িবদ ত। িবপয েয়ণ বানেথ  া িনরহংকািরণাং 
 েভা।।১০/৩৩/৩৩। এই  য যাঁরা সামথ  বান পু ষ এনারা সবাই অহ ারশ ূ প ুষ।  ভকম  আচরেণর  ারা তাঁেদর  কান 
সাংসািরক  াথ   সািধত হয় না, অ ভকেম র  ারাও  কান অনথ   হয় না।  সইজ   দখা যায়  ভকেম  তােঁদর  কান 
সাংসািরক  াথ   থােক না আর অ ভ কম  করার সময় অনেথ  র  কান ভয় থােক না। মহাপু ষরা সব সময়  ােথ  র উে   
আর অনেথ  র পাের থােকন।  কান কেম র  পছেনই তাঁেদর  কান কামনা-বাসনা থােক না। ফেল িতিন অেনক িকছুই করেত 
পােরন।  কান  ভ কম  করার সময় তাঁর মেন এই ধরেণর  কান স   থােক না  য এই কেম র ফল িতিন পােবন। িঠক 
 তমিন যখন  কান অ ভ কম  কেরন তখন তাঁর মেন এই ভয় থােক না  য এই কেম র জ  আমার অেনক অনথ   হেব। 
 ীরামচে র বািলবধ একটা অ ভ কম  , এটা অনথ  ক কম । িতিন আড়াল  থেক লুিকেয় বািলেক বধ কেরেছন, বািল আবার 
 ীরামচে র শ ও নয়। এই ধরেণর কাজ আমরা করেত পািরনা। িক   ীরামচ  যখন বািলেক বধ কেরেছন তােত তাঁর 
 কান অ ভ কম  হয়িন। কারণ, এই কেম র মেধ   ীরামচে র  কান অহ ার জিড়েয়  নই। এই ব াপাের আরও একিট 
   পূণ   ঘটনােক মেন করা  যেত পাের, রানী রাসমিণর গােয় ঠা েরর চাপড় মারা। এই কােজ ঠা েরর  কান অহ ার 
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জিড়েয় িছল না। এখােনও িনেজর  কান  াথ    নই আর তােত  কান অনেথ  র ভয়ও  নই। ঈ েরর কােছ এেস মনটা 
িবি   হেয় আেছ, এেত রানীর অম ল হে । তাই ঠা র একটা চড়  মের রানীেক সজাগ কের িদেলন। িক  িনেজর 
মািলকেক চড় মারা অিত  ঃসাহেসর কাজ। এখন যিদ বলা হয়, িনেজর বেসর সােথ িকভােব আচরণ করেত হয় ঠা র 
পথ  দিখেয়  গেলন। ঠা র পথ  দিখেয়  গেছন িনেজর মািলকেক চড়  মের িক কের িসেধ করেত হয়। ঠা র একটা 
িব ব কের  গেলন, ঠা রই  থম িব বী। এই ভাব িনেয়  য  দখেব তার সব নাশ হেত িকছু বািক থাকেব না। পাপ-
পূেণ র  বাধ তখনই আেস যখন  সই কেম র সােথ আিম িনেজেক জুেড়  দব। এই    পূণ   কথাটা বুেঝ িনেত পারেল 
শাে র অেনক কথা আমােদর বঝুেত খুব সহজ হেয় যায়। 

 

  ভকম ও যখন িতিন কেরন তখনও িতিন  কান ফেলর আশা কেরন না আর অহ ারহীন হেয় কেরন।  ীমা 
বাগবাজাের থাকাকালীন  ায়শই গ ায়  ান করেত  যেতন। গ ার ঘােটর কােছ এক  া ণেক  ীমা ফল িদেয়েছন। ফল 
িদেয় িতিন  া ণেক বলেছন ‘এই ফল  তামার আর এর ফলও  তামার’।  ীমার এই কথার তাৎপয  হল, এই ফল  তা 
 তামােক  দওয়া হল আর এই দােনর যা ফল  সটাও  তামারই। এটাই িনরহ ার। অহ ারই আমােক অ  িকছুর সে  
জুেড়  দয়।  রেলর বিগ েলা  যমন একটার সােথ আেরকটা কাি ং িদেয় জুেড় থােক। মন ও বুি েক কায  আর তার 
ফেলর সে   য জুেড়  দওয়ার কাজটা কের অহ ার। মহাপু ষেদর এই অহ ারটা অথ  াৎ কাি ংটা খুেল  গেছ।  েটা 
 নৗকা পাশাপািশ দিড় বা  শকল িদেয় বাঁধা আেছ,  েটাই চলেছ। এখন বাঁধনটা খুেল  দওয়া হেয়েছ।  নৗক  েটা এখনও 
পাশাপািশ যাে  িক  বাঁধনটা খুেল িগেয় আলাদা হেয়  গেছ,  েটা  নৗকার মেধ  আর  কান স ক   নই। অবতার বা 
মহাপু ষেদর সােথ জাগিতক ও মানবীয়  ভ অ ভেক  যাগ কের  দওয়া যায় না।  গাপীেদর  ামীরা এবং যারাই শরীর 
ধারণ কের আেছ তােদর অ ঃকরেণ  য আ া িবরাজমান, িতিন হেলন সা ী পরমপিত, িতিনই িদব  িচ য়  পেক 
অবল ন কের এই লীলা করেছন। আমরা সবাই আলাদা আলাদা, আমােদর শরীর আলাদা, মন আলাদা িক   চত  স া 
 েপ আমরা সবাই এক।  ীকৃ   গাপীেদর আ াই  ধ ুনন, িতিন আমার আপনার সম   ািণর আ া।  সই কারেণ 
 ীকৃ   াভািবক ভােবই  গাপীেদর  ামী,  ধু  ামীই নন, িতিনই আসল  ামী। আমরা সবাই কার কথােত চিল?  ী 
 ামীর কথায় চেল,  ামী  ীর কথায় চেল, স ান বাবা-মার কথায় চেল। িক  আসল মািলক  ক? ভগবান। ভগবান যখন 
ভার িনেয়  নন তখন বািক সবাই িন  ভ হেয়  পছেনর িদেক চেল যােব। একটা থানার ওিসর উপের মহ মা শাসক 
আেছ, মহ মা শাসেকর উপের  জলা শাসক আেছ সব  জলা শাসেকর উপের আেছন মুখ ম ী। এখন থানার ওিসেক 
মহা মা শাসক একটা আেদশ িদেয়েছ, আর িঠক  সই সময় মুখ ম ী এেস  গেছন। িতিনও ওিসেক একটা অ  আেদশ 
িদেয়েছন। এখন ওিস  কান আেদশটা পালন করেব?  কান   ই  নই, মুখ ম ী সবার উপের তাঁর আেদশেকই আেগ 
কায কর করেত হেব। ভগবান  ীকৃ ই হেল আসল মািলক, বািকরা সবাই  ডিলেগেটড  মতােত সীমাব ।  গাপীেদর 
আসল মািলক হেলন ভগবান  ীকৃ  আর তাঁেদর  ামীরা হেলন  ডিলেগেটড  মতার  লাকেদর মত। সবারই  ভতের িযিন 
অ য ামী হেয় িচ য় শি   েপ িবরাজ করেছন িতিনই হেলন আসল মািলক। িতিন তাঁর িনেজর িজিনষেক  চেয় িনেয়েছন 
এেত আপি  করার িক আেছ। এেকক  গাপীর আলাদা মািলক নন, সবার মািলক  সই এক ভগবান  ীকৃ । িতিনই এখন 
তাঁর িনেজর িজিনষেক িনেয় িচ য় লীলা করেছন।  সইজ  এইখােন  কান    করা যােব না। পরীি ৎ এইটাই  কেদব 
বলেছন, তুিম  য মেন করছ  গাপীেদর  ামীরা  গাপীেদর মািলক তা নয়, ভগবানই মািলক। তাই এই    করা চেল না। 

 

  কেদব বলেছন, ভগবান যখন অবতার হেয় আেসন িতিন এই রকম নানান রকেমর লীলা কেরন। এই লীলা 
করেল িক হয়? ভগবােনর এই সব লীলা কথা  বণ ও অ ধ ান করেত করেত ঈ রভি  পরায়ণ হেয় যায়। এই 
িজিনষ েলা আধুিনক যুেগর িশি ত যুব সমাজ বুঝেত পারেব না। িক  বৃ াবেন এখনও ির াওয়ালার হন   না বািজেয় 
মুেখ রােধ রােধ কের। ওখােন সবাই রােধ রােধ কের, সবারই রাধারানীর ভাব, আমার মািলক  সই ভগবান  ীক ৃ। 
বৃ াবেন রাধােক িনেয় মজা কের  কান শ ও উ ারণ করা যায় না। বৃ াবেন  য এই ভি ভাব এেসেছ এটা এইভােবই 
লীলােখলার  বণ মনন কেরই এেসেছ। ঈ েরর লীলা  কান মানবীয় নয়, তাঁর সব লীলাই িচ য়ী লীলা। 

 

  ীকৃে র এই ধরেণর িচ য়ী রাসলীলােক ব াখ া করেত িগেয়  কেদব পরপর কতক িল যুি েক সামেন িনেয় 
এেসেছন।  থম যুি  হল িযিন ঈ রীয় শি  স   সামথ  বান পু ষ তাঁরা অেনক সময়  ঃসাহেসর কাজ কেরন। আর 
িযিন ঈ েরর অবতার িতিন  য  কান িজিনষ করেত পােরন। ি তীয় যুি  হল, িযিন আচায , অবতার িতিন যা কেরেছন 
 সটা সাধারেণর করেত  নই। িতিন যা বেলেছন  সটাই করেব। আর তাঁর  সই আচরণেকই অ সরণ করা যােব  য েলা 
তাঁর উপেদেশর সােথ স িতপূণ  । তৃতীয় যুি  হল, এনারা সবাই অহ ার হীন পু ষ। অহ ারহীন হওয়ার জ   কান 
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 ভকম   যমন তাঁেক  শ  করেত পাের না  তমিন  কান অ ভ কম ও তাঁেক  শ  কের না। তাঁর না থােক  কান  াথ   আর 
না থােক  কান অনেথ র ভয়।  সইজ  পাপ বা পূণ   কানটাই তাঁর লােগ না। চতুথ   যুি  হল, িতিন হেলন আসল মািলক। 
আসল মািলক যখন এেস  গেছন তখন  তা আর  কান কথাই উঠেত পাের না। তুিম  য মেন করছ  গাপীেদর আসল 
মািলক হল তাঁেদর   ড়,  ামী পু রা, িক  এরা সবাই  ডিলেগেটড মািলক িক  আসল মািলক  ীকৃ । তাঁর িজিনষ িতিন 
িনেয়েছন, এখােন আর  কান সে হ করা যােব না আর উিচতও নয়। আর  শষ কথা হল িতিন এই লীলা  খলা কেরেছন 
এই কারেণ  য, যােত সাধারণ মা ষ এই িদব লীলা  বণ মনন কের তােদর মেন ঈ েরর  িত ভি ভাব জা ত হয়। 
 যাগীরা যখন  যােগর  ারা সাধনা কেরন তখন তাঁেদর মেন ভি ভাব থােক না,  ানীেদর সাধনা পেথও ভি ভাব হয় না। 
কম েযােগও ভি  থােক না। একমা  যাঁরা ভি  পথেক অবল ন কেরন তাঁেদরই ভি ভাব থােক। িক   যাগীরা বা 
 ানীরা যখন এই লীলাকথা িল আ াদন করেবন তখন তাঁর  ভতেরও একটা ভ ভােবর উদয় হেয় তাঁর সাধনােক আরও 
পিরপু  কের  দেব।  

 

 এেকবাের  শেষ  কেদব বলেছন িব ীিড়তং  জবধূিভিরদং চ িবে াঃ   াি েতাহ শৃণুয়াদথ বণ েয়   যঃ। 
ভি ং পরাঃ ভগবিত  িতলভ  কামং  ে াগমা পিহেনাত িচেরণ ধীরঃ।।১০/৩৩/৪০।  য ধীর পু ষ ভগবান  ীকৃে র 
এই মহারাসলীলােক িচ য় রাসিবলাস  ভেব   ার সে  বারবার  বণ করেব, বণ  ন করেব ভগবােনর  ীচরেণর তার ভি  
জা ত হেব। সােথ সােথ তার  দেয় যত রকেমর  রাগ   প িবকার আেছ, কাম, কািমনী-কা েনর  িত আসি  
এ েলার ব ন  থেক  স মু  হেয় যােব। এখােন সাধকেদর কথাই বলা হে , সাধারণেদর জ  নয়। সাধক সাধনা কের 
কের বুঝেত পারেছ আমার  ভতের কামভাব ব   বশী আেছ, তােদর জ  বলা হে  – ভাগবেতর দশম  ে র 
রাসলীলার পাঁচিট অধ ায়,  যটােক ভাগবেতর  দয় বলা হয় থােক, এই পাঁচিট অধ ায়েক  স যিদ িনয়িমত পাঠ কের যায়, 
এর  বণ করেব, ব াখ ান করেব, িচ ন করেব, তার ফেল তার  দেয় যত রকেমর িবকার আেছ সব চেল যােব আর 
কাম-বাসনা যা িকছু  ভতের জেম আেছ সব িচরতেরর মত চেল যােব। এই উে   িনেয়ই ভাগবেত রাসলীলার বণ  না 
করা হেয়েছ। একিদেক ভগবােনর নানা রকেমর লীলােখলার িচ ন মনন করা হে । 
 
 মধুরভােব যখন সাধনা করা হয় তখন সাধক িনেজেক  ী  েপ  ভেব  ীকৃে র  গাপী ভাবেছন। পু ষ বলেত 
একমা   ীকৃ ই। যখন িনেজেক  গাপী  েপ িচ া কের  ীকৃে র রাসলীলার কথা মনন করা হয় তখন পুং ভাবটা চেল 
যায়।  েত ক সাধকেক ঈ েরর সােথ স ক   াপেনর জ  নানা রকেমর ভাব আেরাপ করেত হয়। যাঁরা স  াসী  সও 
িনেজেক একজন পু ষ বেলই  থম  থেকই িচ া কের আসেছ, কারণ জ   থেকই তাঁর মাথার মেধ  বিসেয়  দওয়া 
হেয়েছ  য তুিম একজন পু ষ। পু ষ মাে রই ভাব আেছ  য  স একজন পু ষ। মেনর এই ভাব িলই শরীের রাসায়িনক 
িবি য়ােত পিরবত ন হে , তার ফেল তার পু ষ ধারণা আরও দঢ়ৃ হেয় উঠেছ। এই অব ায় তার িবপরীত ধম া নারীর 
 িত  াভািবক ভােবই একটা আকষ  ণ ভাব জাগেব। এই ভাবটােক কাটানর পথ হল এর িবপরীত সাধনা। িবপরীত সাধনা 
হল িনেজেক নারী  েপ ভাবা। নারী ভাব আনেল নারীর  িত আর  কান আকষ  ণ থাকেব না। এখােন পু ষ  ক? পু ষ 
হেলন একমা   ীক ৃ। এই সাধনা সাধারণ সাধকেদর জ  নয়। অধ া  িবদ া সব সময়ই রহ  িবদ া। িনিহতং  হায়া, 
 দেয়র  হার মেধ   য িজিনষটা লুিকেয় আেছ,  সটা হল আমার আপনার আধ াি ক স া। এটােক িনেয় সব জায়গায়, 
সব  সাধারেণর সামেন আেলাচনা করেত  নই। সাধারণ  লাক যখন আেস তখন তােদর সাধারণ রকেমর কথা বলেত হয়। 
যারা িবিশ   লাক, যারা আধ াি ক  চতনা স   তােদরেকই একমা  িবিশ  কথা বলেত হয়। রাসলীলা হল িবিশ  
 লােকর জ ।  
 
 রাসলীলার সারমম  এতই কিঠন যার জ  এই ধরেণর শা  েলােক িঠক িঠক  বাঝা যায় না। একিদেক আমরা 
 দখিছ  ীক ৃ ভগবান অ  িদেক  দখিছ  ীক ৃ পু ষ। ঠা েরর অ র রা যখন ঠা েরর কােছ  গেছন তখন তাঁরা 
ঠা রেক  দখেছন ভগবান আবার অ  িদেক  দখেছন মা ষ।  েটা ভাবই যুগপৎ িছল। এখন ভগবােনর সে  তাঁেদর  য 
সা াৎকার হেব তার জ  অেনক িকছ ুকরেছন। ঠা র একজনেক বলেছন ‘ তােক রাগালুম  কন জািনস? ওষুধটা িঠক 
পড়েব’। উপেদশ  যটা  দওয়া হেয়েছ  সটা িঠক ধারণা হেব। ঠা েরর মত অবতার পু ষেদর কেয়কজন অ র  থােকন। 
এই অ র েদর মহাপু ষরা অ  রকম ভােব িশ া  দন। িয  তাঁর বােরা জন িশ েক অ  ভােব িশ া িদেয়িছেলন। 
মহ দও তাঁর কেয়কজন মুি েময় অ র েক অ  ভােব  ান িদেয়েছন। বািকেদর আবার অ  ভােব িশ া  দওয়া হয়। 
 ীকৃ ও িঠক তাই কেরিছেলন।  গাপীরা িছেলন  ীকৃে র ঘিন , সিত কােরর িশ া। তাঁেদর িতিন অ  ভােব িশ া 
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িদেলন। এই  য  গাপীেদর সােথ ভগবােনর এক  ভাব আসেব,  যমন বলা হয়  গাপীকৃ  বা রাধাকৃ , কারণ  গাপী আর 
 ীকৃ  এক, রাধা আর  ীক ৃ এক।  ি নীকৃ   কাথাও বলা হয় না। ভগবােনর সােথ এক হওয়ার পেথ  য িব  েলা 
আেছ,  ীকৃ  রাসলীলার মাধ েম এই িব  সিরেয় িদে ন।  ধ ু রাসলীলােতই নয়, চীরহরণ  থেকই সরােত    
কেরিছেলন। আবার রাসলীলার সময়ও সিরেয় যাে ন।  গাপীেদর মেধ   য সব সময়ই আধ াি ক ভাব িছল তা নয়। 
ভাগবেতর বণ  না যায়ী  গাপীেদর মেধ  আেগ থাকেতই  েটা ভাব িছল। একিদেক মেন করেছন  ীকৃ  বুিঝ ঈ র আবার 
অ  িদেক যেশাদার আদেরর  েজর  লাল বেলও ভাবেছ। িক  সবারই মেনর মেধ   য সাধারণ ভাবটা িছল তা হল 
 ীকৃে র  িত  চ  ভােলাবাসা,  ব ার   ম।  ীকৃ  এই  ব ার   মেকই ধীের ধীের িদব  ভােব উ ীত কের িদে ন। 
ভােলাবাসার টােন ঠা েরর কােছ কালীপদ  ঘাষ িনয়িমত আসা যাওয়া করেছন। কালীপদ  ঘাষ তখন  চুর মদ  পান 
করেতন। ঠা র িক করেলন? কালীপদ  ঘাষেক বলেলন ‘ যটাই খােব মােক অপ ণ কের খােব, আর পা  যন না টেল’। 
ঠা র এেকবাের  থম  থেকই তােক মদ খাওয়া ছাড়েত বলেলন না। আে  আে  িতিন তােক পাে  িদেলন। িঠক  তমিন 
 গাপীেদর মেধ   য কাম ভাব িছল  সটােক  ীক ৃ একটা িদব  ভােব পিরবিত ত কের িদেলন। আজ তাই আমরা  গাপী 
আর কৃ  আলাদা বিল না, বিল  গাপীকৃ ।  
 
 তাই বেল এই রাসলীলা সবার জ  নয়। যাঁরা ভি মােগ র সাধক, যাঁেদর   মাভি  আেছ, তাঁেদর  সই ঈ েরর 
 িত   মাভি  বা পরাভি  িক রকম হেত পাের, ঠা র বলেছন ঈ েরর জ   াণ আটুপাট ুকের। িক রকম আটুপাটু 
কের  সটােক  দখােনার জ  ব াসেদব ভাগবেত  গাপীেদর মাধ েম  দখােলন। যখন  ীক ৃ অদ ৃ হেয়  গেলন তখন 
 গাপীেদর  য অব া হেয়িছল সাধেকর  সই  রব া হয়। তাই রাসলীলা  ধুমা  তােদরই জ  যাঁরা ভি মােগ র সাধক। 
সাধনােত তাঁেদর  শষ অব া  কাথায় িগেয় দাঁড়ায়  সটােকই এখােন  দখান হেয়েছ।  যমন, ঠা র যখন দি েণ ের 
সাধনা করিছেলন তখন  সখােন একজন  ানী সাধু এেসেছন। ঠা েররও তখন  ান সাধনা চলেছ।  যখােন খাওয়া-দাওয়া 
হে   সখােন ঐ  ানী সাধু  খেত  গেলন না।  যখােন এঁেটা পাতা  ফলা আেছ  সখােন   ররা খাে , ঐ  ানী সাধু 
  রেদর মেধ  ঢুেক িগেয় তােদর গলা জিড়েয় খাে ন। ঠা র ঐ  দেখ কাঁদেছন।   েক বলেছন ‘ওের    আমারও িক 
এই অব া হেব’? হলও তাই।  সই একই অব া হেয়িছল। যখন  ানমাগ  িদেয় যােবন তখন ঐ অব াই হেব। তখন আর 
ভােলা আর এঁেঠা এই তফাৎ থাকেব না। আর যারা ভি মাগ  িদেয় যাে ন তােদর িক অব া হেব? এখােন রাসপূিণ  মােত 
 গাপীেদর  য বণ  না করা হেয়েছ এটাই হেব। ঈ েরর জ  িভেজ গামছা িনংড়ােনার মত  দয়েক  মাচড়ােনা হেব। এই 
অব া যখন হয় তখন িতিন  শেষ িগেয়  দখা  দন।  ীকৃ   থেম  গাপীেদর সে ই িছেলন, পের িতিন অদ ৃ হেয় 
 গেলন। যখন  গাপীেদর অেনক কা াকািট, ছটফটািন হল তারপেরই িতিন আবার  গাপীেদর মাঝখােন িফের এেলন। এই 
একই িজিনষ নারেদর জীবেনও হেয়িছল। নারদ যখন  থম তাঁর ইে র দশ ন  পেলন তখন ই  নারদেক বলেলন  তামার 
মেন এই ভাব জাগােনার জ  এই দশ ন লাভ করেত পারেল। এরপর তুিম আর দশ ন পােব না, এবার সাধনা কেরই তুিম 
দশ ন পােব।  েবরও একই িজিনষ হেয়িছল।  থেম এক ঝলক দশ ন িদেয় িদেলন, তারপরই তাঁর ই  হািরেয়  গল। 
এরপর তুিম  খেটখুেট লাভ কর।  গাপীরাও  থেমর িদেক খুব সহেজই  ীকৃ েক  পেয়  গেলন। তারপের িতিন তাঁেদর 
খুব কের কাঁদােলন, খুব কের কা াকািট করার পর আবার তাঁেদর মেধ   ীকৃে র আিবভ াব হল। এবার এটাই িচর ায়ী 
হেয়  গল। আধ াি ক সাধনােত িঠক এই িজিনষটা সবার   ে ই হেয় থােক। সাধনার  থেমর িদেক একটু সাধনােতই 
একট ুঝলক  পেয় যায়। এই ঝলকট ু  দওয়া হয় সাধেকর মেন অদম  ই াটােক  তরী করার জ । িকছু িদন সাধনা 
কের যিদ  কউ বিল আমার ঈ েরর অ ভূিত হেয়েছ, আমার অমুক দশ ন হেয়েছ, এ েলা কখন  ায়ী হয় না। এ েলা 
িদেয় আমােদর মেনর অদম  ই টােক জািগেয়  দওয়া হয়। গাধা  থেম চলেত চায় না। িক  গাধা গাজর  খেত খুব 
ভােলাবােস। গাধার কাঁেধ একটা ল া ডা া  বঁেধ িদেয় ডা ার সামেন একটা গাজর ঝুিলেয়  দওয়া হয়। গাধা ঐ 
গাজরটােক খাওয়ার জ  এিগেয় পেড়। গাধা যত এেগায় গাজরটাও এিগেয় যাে , গাজরটা খাওয়ার জ  গাধাও চলেত 
থােক। আধ াি ক জীবেন িঠক তাই হয়, ভগবান একট ুএই রকম  দিখেয়  দন। সাধক তখন তার  পছেন চলেত থােক। 
এই রাসলীলা পাঠ তখনই সাথ ক হেব যখন ভে র  দেয় ঈ র সাি েধ র অদম  ই াটা জা ত হেব। 


